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RESUMO 
 

O meio ambiente artificial do trânsito sempre representou um desafio na gestão das 

cidades do mundo, desde o surgimento dos primeiros veículos motorizados. A 

necessidade de integração e locomobilidade das pessoas propulsionou o 

desenvolvimento do ser humano, das sociedades e da comunidade internacional em 

incontáveis aspectos, acarretando também múltiplos impasses na governança do 

cotidiano das aglomerações urbanas. No Brasil da atualidade, a vinculação entre 

trânsito e saúde experimenta seu apogeu e a atividade regulatória é o mecanismo 

sociojurídico de confluência dos interesses de segurança viária, qualidade de vida e 

autonomia para ir e vir. Nesse contexto, este trabalho teórico-documental e jurídico-

comparativo, sob a vertente metodológica sistêmica, propõe-se a cotejar o sistema 

regulatório nacional de trânsito com as diretrizes da Medicina de Tráfego. Objetiva, 

ainda, um diagnóstico apurado e reflexões sobre a inteligência das políticas públicas 

de trânsito, a capacidade normativa do Poder Executivo e sobre o alargamento da 

influência principiológica na transindividualidade dos direitos. No desfecho, novas 

perspectivas regulatórias emergem nessa conjuntura sistêmica em fluxo, 

aperfeiçoando as ideações acerca de legitimidade normativa e dos conflitos sociais 

atinentes ao procedimento regulatório. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente artificial; Direito de Trânsito; Medicina de Tráfego; 

Regulação; Sistemas jurídicos. 



ABSTRACT 
 

Traffic environment has always represented a challenge for cities‟ governance, since 

the first automobiles started circulating. The need for integration and mobility stirred 

up the development of individuals, societies and international community in countless 

manners, but also brought several issues for everyday life in urban spaces. Nowadays, 

in Brazil, the linkage between traffic and health has reached its turning point and 

regulation is the proper juridical mechanism for the interfusion of traffic safety, life 

quality and autonomous mobility. In this context, this comparative legal research, 

through the use of a systematic review, aims to correlate the national regulation 

system of Traffic Law with the Traffic Medicine Directives. By doing so, it is 

expected a clear diagnosis and further considerations about public policies` 

intelligence, the Executive‟s normative power and the enlargement of principles‟ 

impact on collective rights. In conclusion, new regulatory perspectives emerge in this 

systematic influx of social and legal phenomena, enriching the meaning of normative 

legitimacy as well as enlightening the social disputes in norm-making. 

 

Keywords: Artificial environment; Traffic Law; Traffic Medicine; Regulation; 

Juridicial systems. 



LISTA ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) 

ABRAMET (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego)  

ACB (Automóvel Clube do Brasil) 

AMB (Associação Médica Brasileira) 

ANA (Agência Nacional de Águas)  

ANAMT (Associação Nacional de Medicina do Trabalho)  

AND (Associação Nacional dos Detrans)  

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)  

ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)  

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

Art. (Artigo)  

Arts. (Artigos)  

BHTRANS (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte)  

CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) 

CEPPA (Câmara Especial de Políticas Públicas sobre o Álcool)  

CETRANs (Conselhos Estaduais de Trânsito)  

CFM (Conselho Federal de Medicina)  

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)  
CNAEE (Conselho Nacional de Águas e Energia)  

CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial)  

CNE (Conselho Nacional de Educação)  

CNP (Conselho Nacional do Petróleo)  

CNPE (Conselho Nacional de Política Energética)  

CNPIC (Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial)  

CNRM (Comissão Nacional de Residência Médica)  

CNT (Código Nacional de Trânsito) 

CONAD (Conselho Nacional Antidrogas)  

CONTRADIFE (Conselho de Trânsito do Distrito Federal)  

CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito)  

CR/1988 (Constituição da República de 1988)  

CTB (Código de Trânsito Brasileiro)  

DETRAN/MG (Departamento de Trânsito de Minas Gerais)  



DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem)  

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) 

EC (Emenda Constitucional)  

ITMA (Associação Internacional de Medicina de Tráfego)  

MEC (Ministério da Educação)  

MP (Medida Provisória) 

MS (Ministério da Saúde) 

MTPS (Ministério do Trabalho e Previdência Social)  

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 

OMS (Organização Mundial de Saúde) 

PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 

PL (Projeto de Lei)  

PLC (Projeto de Lei da Câmara)  

PND (Programa Nacional de Desestatização)  

SBPC/ML (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial) 

SBTOx (Sociedade Brasileira de Toxicologia)  

SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas)  

SNT (Sistema Nacional de Trânsito)  

STF (Supremo Tribunal Federal)  

STJ (Superior Tribunal de Justiça) 



SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO 13 

1 O TRÂNSITO E SUAS PECULIARIDADES AMBIENTAIS E HISTÓRICAS 19 

2 OS CONSELHOS NO SISTEMA JURÍDICO NACIONAL: MEMÓRIA E 
CARACTERÍSTICAS ATUAIS  26 

2.1 O Conselho Nacional de Trânsito e a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann: 
análise sociológica da função regulamentar secundária..................................   34 

2.2 A Medicina de Tráfego: breve exposição de uma nova especialidade 37 

2.3 O Código de Trânsito Brasileiro e sua abertura sistêmica 40 

3 SISTEMAS JURÍDICOS EM PARALELO: DIRETRIZES DA MEDICINA DE 
TRÁFEGO E RESOLUÇÕES DO CONTRAN: DIRETRIZ “ALCOOLEMIA E 
DIREÇÃO VEICULAR SEGURA” 
...................................................................................................................................   46 

3.1 Diretrizes “Efeito do uso de drogas (cannabis, anfetaminas, cocaína, opiáceos e 
alucinógenos) sobre o comportamento e a cognição de motoristas” e “Uso de 
benzodiazepínicos e risco de acidente de trânsito” 63 

3.1.1 O exame de larga janela de detecção: a inevitabilidade da inovação 65 
3.1.2 A temática na sociedade norte-americana 67 

3.1.3 A Medicina de Tráfego e os embates na seara científica nacional: 
ambientalização do trânsito 70 

3.1.4 Atividade regulatória do exame de aptidão física e avaliação psicológica no 
sistema de Direito brasileiro 73 

4 A REGULAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E DOS CONSELHOS DO 
PODER PÚBLICO: O EQUILÍBRIO DAS FONTES 89 

4.1 Análise de impacto regulatório: descortinando-se a legitimidade e a aceitabilidade
 104 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DA REALIDADE E DA NORMA NO MEIO 
AMBIENTE ARTIFICIAL 114 

5.1 A regulação sistêmica do trânsito brasileiro 117 

5.2 Diretrizes da Medicina de Tráfego e regulação: a base da pirâmide dos sistemas 
jurídicos 118 

5.3 A política pública diferenciada dos conselhos e a qualidade democrática no Brasil
 120 

REFERÊNCIAS 122 

 



13 

INTRODUÇÃO 
 

A movimentação espacial constitui-se habilidade que propicia a mitigação dos 

conflitos humanos mais importantes entres as sociedades: o conflito de valores, de 

identidade e de interesses. Todavia, a habilidade de locomoção por si só, desprovida de 

um aparato completo de engenharia e regulação, pouco representa para a gestão do 

cotidiano nos dias atuais.  

A qualidade da mobilidade das pessoas e de seus bens é determinante para o 

impulsionamento da cidadania em um contexto no qual a fruição dos direitos 

fundamentais – dependentes um do outro – interconectam-se entre si. Já o engajamento 

das pessoas no trabalho, nas questões ambientais e na vida pessoal e civil relaciona-se 

com as peculiaridades da agenda urbana, as quais envolvem o aproveitamento dos 

equipamentos públicos, a democratização das oportunidades por meio da criação de 

policentrismos – múltiplos centros urbanos insertos em uma só cidade – e de 

microacessibilidade – a ampliação das conveniências dentro de um bairro da cidade.  

O conceito de cidade compacta nunca esteve tão em voga, haja vista os grandes 

impasses e obstáculos que a locomobilidade enfrenta atualmente. Portanto, é urgente a 

transformação e resiliência das cidades, as quais implicam reduzir distâncias não 

somente pela implementação de uma malha viária eficiente, mas, literalmente, frear os 

deslocamentos do cidadão no espaço, sem, no entanto, privá-lo do desfrute de toda uma 

cadeia de direitos conformadores da cidadania plena. 

A criação de comunidades vibrantes e sustentáveis, adaptadas às mudanças 

climáticas, descentralizadas e dotadas de uma multiplicidade de espaços públicos para a 

integração e interação das pessoas, é fruto de uma concepção contemporânea das 

cidades mundiais, as quais almejam ser mais amigáveis, mais limpas e mais saudáveis. 

Assim, incontroverso é o encargo do Poder Público e da sociedade civil em 

operacionalizar esse programa urbano, o qual focaliza esforços na independência móbil 

e na saúde. 

O fenômeno do commuting ou das Pendeln1 é a movimentação no espaço de 

maior significância para a saúde do cidadão. A jornada diária a que as pessoas se 

                                                        
1 A expressão inglesa commuting designa o deslocamento regular entre o trabalho e a casa, segundo 

definição do Dicionário Merriam-Webster. Ver: DICIONÁRIO MERRIAM-WEBSTER. Disponível 
em: <http://www.merriam-webster.com>. Acesso em: 01 ago. 2016; Das Pendeln expressa, igualmente, 
na língua alemã, o movimento de ir e voltar regularmente, conforme o Dicionário Michaelis: 
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submetem de casa até o local de trabalho dissemina-se, usualmente, pela expressão “no 

trânsito”, significante do movimento contínuo de ir e vir, e que abarca, ademais, todas 

as mazelas dessa contínua transferência espacial. 

Por essa razão, este trabalho concentra seus esforços na relação fático-jurídica 

entre o meio ambiente de trânsito e a saúde. O elo existente entre a mobilidade e a 

qualidade de vida, longevidade e usufruto pleno das capacidades e habilidades das 

pessoas é essencial para que se empreenda qualquer planejamento, governança e política 

pública de valor para as aglomerações urbanas. 

Ao se partir das constatações de que a saúde e a qualidade de vida são temas 

centrais na produção normativa atinente à mobilidade das pessoas, o diagnóstico de 

patologias, a promoção do bem-estar físico e psíquico e a detecção dos fatores sociais 

de maior externalidade negativa para o trânsito originaram no mundo e no Brasil o 

reconhecimento de uma nova especialidade médica: a Medicina de Tráfego.  

Portanto, consistindo-se o trânsito e a saúde em tópicos inafastáveis na 

conjuntura atual, este estudo indaga como o sistema social se organiza em relação a 

ambos – o Direito e a Medicina – e qual seria o grau de influência e repercussão das 

diretrizes da Medicina de Tráfego na regulação primária e secundária do Direito de 

Trânsito. 

São manifestas as razões que levam a ciência do Direito a harmonizar-se com os 

estudos e procedimentos estabelecidos pela Medicina nos exames, avaliações, aferições 

físicas e psicossomáticas de pacientes ou cidadãos que protagonizam, exercem 

influência ou participam da dinâmica do trânsito e mobilidade das cidades. Essa 

compatibilização interciências já é de clara percepção nos textos normativos, com a 

onipresença de expressões, princípios e objetivos explícitos que almejam o incremento 

do bem-estar no trânsito e a prosperidade derivativa de seu aproveitamento otimizado.  

Dessarte, a análise desta dissertação incidirá sobre múltiplos aspectos que 

envolvem a regulação do trânsito e a protocolização da Medicina de Tráfego, os quais 

são: as origens do trânsito urbano e sua estreita relação com a circulação de veículos 

motorizados; a evolução do Brasil em compasso com a evolução da mobilidade; a 

elaboração do aparato regulatório inaugural incidente sobre o trânsito e a sua intensa 

relação com a segurança viária, a mortalidade e a colateralidade física e psíquica dos 

vitimados no trânsito; a estruturação e sistematização da máquina pública regulatória 
                                                                                                                                                                   

DICIONÁRIO MICHAELIS. DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 
Disponível em: <http://www.michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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brasileira e o influxo social permanente sobre essa construção, bem como a convivência 

de sistemas normativos concomitantes e paralelos da Medicina e do Direito, ambos com 

objetivos assemelhados e estruturas diferenciadas na promoção da saúde individual e 

coletiva. 

A partir dessas abordagens, temas regulatórios relevantes emergem, os quais são 

os objetivos principais deste trabalho para uma integral compreensão desses sistemas 

normativos afins e simultâneos da Medicina e do Direito. 

Primeiramente, objetiva-se compreender as razões pelas quais se propaga 

atualmente, com tamanha reverberação, a reelaboração do Direito administrativo, ramo 

do Direito que aparentemente ostenta, desde sua existência, uma relação vertical de 

antagonismo entre o Poder Público e os cidadãos. Indaga-se, em relação à regulação do 

trânsito, como se desenhou o convívio da sociedade civil e da Administração Pública 

nos esforços regulatórios e quais as razões da conformação jurídica atual da política 

normativa nacional de trânsito. 

Intenta-se extrair da norma jurídica e da norma proveniente da Ciência Médica 

as políticas públicas regulatórias de maior peso para a sociedade brasileira e o fluxo 

informacional interventivo que ocorre continuamente entre essas normas na regulação 

da saúde no trânsito, bem como a transparência desse diálogo no decorrer da evolução 

histórica do trânsito no país. 

A acepção de democracia não se resume à ideia de judicialização e controle dos 

atos administrativos pelos demais Poderes da Federação ou pela sociedade. Compreende 

a ideação de poder de influência direto sobre a normatização dos interesses 

transindividuais, cuja decisividade consensual é um marcador importante de qualidade 

democrática. Por conseguinte, a operatividade do sistema regulatório de trânsito, por 

meio das normas constitucionais, primárias e, principalmente, secundárias, será o foco 

deste estudo na tentativa de captação e discernimento a respeito do papel regulador 

desempenhado pelo Estado, mormente pelo Poder Executivo. E esse papel regulador 

será estudado sob a visão de um Estado promotor de políticas públicas de trânsito. 

Assente nessa proposta geral, o estudo verterá seus esforços para a normatização 

secundária e o cenário histórico que essa produção regulamentar sinaliza. Investiga-se, 

com fincas na normatividade, a importância do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), estrutura pluriorgânica na qual 

o primeiro se encontra e tem papel central. 
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Por essa razão, o marco teórico desta dissertação é a teoria dos sistemas, do 

sociólogo alemão Niklas Luhmann (1927-1998). Com base na observação do sistema e 

do meio, entendido o primeiro como o sistema orgânico representativo do SNT e o 

segundo como a sociedade civil, far-se-á a harmonização e o cotejo dos produtos 

formalizados da Medicina – suas diretrizes – e do Direito, as resoluções do CONTRAN. 

O esforço de observação deste trabalho converge-se para o nexo causal entre as 

diretrizes da Medicina de Tráfego, implementadas pelo meio, e a normatização 

secundária do CONTRAN, parte principal do sistema – o SNT.  

E por que optou-se por estudar essa interdisciplinaridade com base na concepção 

de sistemas? Pelo fato de que o aparato regulatório formal, apesar de consensual, 

apresenta diferenciações em relação ao meio. A regulação, a priori, não tem como 

função principal reproduzir a ontologia ou a argumentatividade dos fatos como se 

apresentam. As políticas públicas normativas de trânsito possuem características 

peculiares que desunem o meio (a sociedade) – do SNT (o sistema diferenciado).  

A identificação entre ambas faz-se através da comunicação, justamente porque 

são estruturas sociais diferenciadas e não unificadas. E são as virtudes e deficiências 

dessa comunicação que se pretende averiguar para a elaboração de políticas públicas 

regulatórias mitigadoras da violência no trânsito nacional. 

Paralelamente a essa reflexão e com fundamento na teoria sociológica em tela, 

outros fenômenos sociojurídicos serão evidenciados para que hipóteses sejam 

contempladas acerca da regulação secundária empreendida pelo CONTRAN. Enquanto 

a dependência da sociedade em relação à cientificidade da Medicina e da Tecnologia 

cresce a passos largos, a discricionariedade técnica inserta na regulação ainda é vista 

com certa apreensão e renitência. Se o consensualismo administrativo e a tecnocracia 

são elementos vitais na governança regulatória do trânsito, o descrédito quanto à 

produção normativa secundária seria um movimento injustificável, apesar de real. 

Ao fenômeno de esvaziamento da legitimidade dos regulamentos emanados dos 

conselhos insertos na estrutura da Administração Pública, indaga-se se seria um esforço 

contramajoritário ou de oposição à gestão pública ou um estímulo ao alargamento das 

formas de sindicabilidade dos atos administrativos. Cogita-se, também, se os ruídos de 

comunicação entre sistema diferenciado e meio seriam os responsáveis pelas 

dissonâncias percebidas entre a validade da norma e sua aceitabilidade. 

Considera-se, supletivamente, se a forma de se consignar uma política pública é 

fundamental para sua efetividade e impregnância social e se esse compliance social 
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possui elos mais estreitos com a norma primária e o Poder Legislativo do que com os 

regulamentos do Poder Executivo. Vislumbra-se se as distinções existentes entre a 

normatividade secundária empreendida pelo Poder Executivo seriam a resposta para a 

depreciação da validade dos regulamentos. 

A crescente judicialização das demandas e interesses de natureza 

transindividual, a busca por pronunciamentos constitucionais definitivos do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e a difusão da importância dos princípios do Direito na mente 

das pessoas também são ocorrências lançadas mão para a análise da legitimação dos 

regulamentos dos conselhos, bem como para a análise da qualidade do elo coletivo da 

sociedade brasileira. 

Ao se ter em vista esta estruturação conteudista e o marco teórico delimitado, 

este trabalho teórico-documental e jurídico-comparativo utiliza-se do método sistêmico 

para traçar suas análises e atingir seus objetivos. Ao se considerar que o meio e o SNT 

são diferenciados, mas jungem-se pela comunicação interventiva de um no outro, a 

investigação das congruências e discriminações entre as políticas públicas do Direito e 

as diretrizes da Medicina, bem como da atividade de implementação de uma regulação 

do trânsito fluida, plural e de rápida resposta aos desafios e conquistas tecnológicas, são 

feitas a partir da intelecção de que há um fluxo constante e variável de influência do 

meio no SNT e vice-versa.  

A hipótese inicial acerca do elo fundamental entre o meio e o sistema reside no 

fenômeno de que a sociedade reproduz suas convicções no SNT, e o SNT replica essas 

convicções sob a forma de política regulatória no meio, não de maneira idêntica, mas 

congruente, seja por inteligência regulatória, ou por desavenças entre o meio e o SNT.  

Nessa diagramação, o trabalho propõe-se, no desfecho, a trazer novas ideações 

atinentes à regulamentação secundária dos conselhos e a tratar, de forma singular, os 

fenômenos e institutos jurídico-sociais de corpulência para a atividade regulatória do 

trânsito, fomentando uma reflexividade maior acerca da gênese, motores e perspectivas 

da dinâmica social de propulsão de políticas públicas de natureza transindividual, como 

o é o meio ambiente artificial do trânsito. 

Iniciar-se-á o estudo, no primeiro capítulo, com uma digressão histórica do 

trânsito no Brasil e das particularidades quanto ao seu aspecto classificatório em relação 

ao macrobem meio ambiente. Em seguida, no segundo capítulo, analisar-se-á a origem 

dos conselhos normativos e consultivos do Poder Executivo, traçando-se um paralelo 

com o desenvolvimento da sociedade britânica. Em seguida, a concepção de sistema 
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será trabalhada dentro do contexto regulatório do trânsito nacional, destacando-se 

alguns fenômenos relevantes na conjuntura sociojurídica atual. Ainda no segundo 

capítulo, a origem da Medicina de Tráfego e as peculiaridades das normas primárias e 

secundárias de trânsito do país serão analisadas, bem como estudadas as Diretrizes da 

Medicina de Tráfego – foco deste trabalho – em paralelo à regulação secundária 

emanada do CONTRAN, no terceiro capítulo. No quarto capítulo, averiguar-se-á as 

diferenciações e semelhanças entre as capacidades normativas do Poder Executivo e 

empreendidas as considerações a respeito da análise de impacto regulatório. Nas 

considerações finais, quinto capítulo e subseções, intelecções atinentes à norma jurídica, 

à facticidade do trânsito e ao estabelecimento de políticas públicas agregadoras de 

sistemas jurídicos em paralelo serão estabelecidas com o objetivo de cumprimento das 

propostas feitas por este trabalho. 
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1 O TRÂNSITO E SUAS PECULIARIDADES AMBIENTAIS E HISTÓRICAS 
 

Na contemporaneidade, a efetividade da liberdade do cidadão abalroa-se com os 

impasses da mobilidade urbana. A navegação mercantilista e exploratória europeia do 

passado transmudou-se em globalização rizomática 2 , uma integração difusa, 

anticartesiana, através da qual surge uma multiplicidade de demandas, anseios, direitos, 

deveres, normatizações e políticas públicas. Irrompe-se, dessa estrutura, paradoxos e 

incoerências que constrangem a comunidade a buscar instrumentos e recursos que 

satisfaçam tanto a segurança da locomobilidade como a autonomia do cidadão em 

movimentar-se pelo mundo.  

Ademais, sob um olhar um pouco mais detido, percebe-se que a rede de direitos 

sociais da atualidade, toda ela inserta em políticas públicas estatais de regulação do seu 

acesso, está, de alguma maneira, conectada à mobilidade das pessoas e ao trânsito, este 

último um elemento sui generis do meio ambiente artificial 3 . A compreensão da 

peculiaridade classificatória do trânsito advém da apresentação, pela literatura ambiental 

e constitucional 4  nacional, dos elementos ou aspectos do meio ambiente, o qual 

compartimentaliza-se pela necessidade de identificação do bem jurídico agredido, da 

atividade degradante5 e da tutela jurídica própria6 de cada um desses bens. 

A partir do entendimento de que o trânsito é obra humana, fruto da 

engenhosidade científica e tecnológica, sua inserção no aspecto artificial do meio 

ambiente é uma operação mental intuitiva. Ademais, a capacidade de locomoção das 

pessoas através da estruturação dos sistemas viários, seja em sua apresentação física – 

de engenharia – ou jurídica – por meio da regulação –, é uma habilidade que interage 

com todos os demais elementos do meio ambiente, propiciando o desenvolvimento do 

                                                        
2 A idealização da filosofia como uma estrutura em forma de rizoma deve-se a Gilles Deleuze e Félix 

Guattari. A respeito, consultar: DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs. 2. ed. Tradução de 
Ana Lúcia de Oliveira, Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. São Paulo: Editora 34, 2011. v.1. 

3  A respeito da definição conceitual de “meio ambiente artificial”, consultar: SILVA, José Afonso. 
Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 21-24. 

4 Em relação aos elementos e aspectos do meio ambiente, sugere-se a leitura dos autores: SILVA, José 
Afonso. Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 21-25; PADILHA, 
Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010. p. 405-422; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 12. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 136-140; e FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental 
brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 62-67. 

5 Ratio essendi da função didática divisória da conceituação de meio ambiente apresentada por Fiorillo 
(2012). A respeito, ver:  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 
13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 77.  

6 Ratio essendi doutrinária dos elementos do meio ambiente apresentada por Silva (2013). A respeito, ver: 
SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 27. 
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ser humano em todos os aspectos de sua cidadania, bem como a sua integração e 

interação com os demais seres vivos e ecossistemas. Por essa razão, o trânsito de 

pessoas também deve ser concebido como um elemento instrumental do meio ambiente, 

propiciador da descoberta de recursos naturais e biomas, da fruição dos direitos 

transindividuais de toda ordem e, acima de tudo, como aspecto de transmudação 

ambiental pela movimentação espacial. 

Isto posto, uma vez observada a importância do trânsito em sua acepção lata, 

faz-se essencial asseverar que o objeto de estudo desta dissertação é o trânsito em sua 

definição legal, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)7, dado que não infirma 

o seu extenso alcance na vida cotidiana das pessoas. Na mesma esteira, o foco espacial 

da circulação de pessoas é o urbano, fonte das maiores litigiosidades, deveres de 

conduta, da vigorosa política regulatória de Estado e do grande espectro de riscos e 

ameaças a bens jurídicos e direitos que o trânsito das cidades envolve. 

Notadamente, os embaraços do trânsito urbano convergem-se, prima e ultima 

facie, na municipalidade. O deslocamento humano de qualquer natureza – aéreo, 

marítimo ou terrestre – desembocará sempre em algum solo comunal, mesmo que 

inabitado ou rural. Ao extrapolar fronteiras físicas, linguísticas e culturais ou exercendo 

apenas movimentação indispensável para o exercício diário da sobrevivência, a 

mobilidade per si tornou-se complexa e problemática.  

Segundo Silva (2003):  

 

[...] não se pode olvidar que na pirâmide do Estado Federado, a base, o bloco 
medular, é o município, pois é neste que reside a convivência obrigatória dos 
indivíduos. É nesta pequena célula que as pessoas exercem os seus direitos e 
cumprem suas obrigações; é onde se resolvem os problemas individuais e 
coletivos. Está no município a escola de democracia (SILVA, 2003, p. 107).  

 

Nessa problemática coletiva, o trânsito tem ferido e ceifado vidas diuturnamente. 

Segundo estatísticas do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) e 

da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS)8, em 2013, uma 

                                                        
7 A respeito, consultar: art. 1º, § 1º, Lei no 9.503/1997: “Considera-se trânsito a utilização das vias por 

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou descarga.” (BRASIL. Lei no 9.503, de 23 set. 1997. Institui o 
Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial, Brasília, 25 set. 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm>. Acesso em: 01 ago. 2016).  

8 A respeito, consultar: MINAS GERAIS. DETRAN/MG/Polícia Civil de Minas Gerais. Informações 
sobre acidentes de trânsito com vítimas no município de Belo Horizonte – ano 2013, set. 2013. 
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média de 48,5 pessoas por dia na cidade são lesadas ou mortas no trânsito. O Município 

de Belo Horizonte comportava, naquela data, uma frota de 1.580.625 veículos, dos 

quais, aproximadamente, setenta por cento (70%) são automóveis de passeio 9 . 

Consonante o precursor escólio de Ribeiro e Rezende (2015) acerca do homicídio como 

crime ambiental 10 , infere-se que essas altas cifras de mortes no trânsito poderiam 

ensejar desequilíbrio ambiental, dado que traria nítidos desdobramentos dos ilícitos 

penais cometidos no meio ambiente artificial não somente como crimes contra a vida ou 

integridade física, mas também como crimes contra o meio ambiente. 

Esse número expressivo denota, em igual modo, a celeridade da evolução do 

trânsito na história brasileira. O Brasil independente – pós-1822 –, em sua atividade 

legislativa, marcou-se pela edição de decretos de concessão de privilégios por décadas a 

pessoas físicas e jurídicas11 que se dispusessem a construir ferrovias, rodovias, coches, 

diques e barcas para a implementação de uma malha viária diversificada no “Império do 

Brazil”12. A primeira Carta Imperial de concessão de propriedade e uso exclusivo de 

uma indústria útil, especificamente um carro de três rodas para o transporte de volumes 

de grande peso, teve como beneficiário seu inventor, Antônio José de Azevedo Cirne, 

um soldado pertencente ao terceiro regimento de milícias das Forças Terrestres 

Brasileiras, e data de 183113. Já em 1837, foi concedido à Companhia de Omnibus14, 

representada por seu agente Carlos Augusto Tauney, francês residente no Rio de Janeiro 

e cafeicultor de grande renome, privilégio de 10 anos para estabelecer na capital do 

Império linhas regulares de transporte rodoviário de passageiros.  

                                                                                                                                                                   
DETRAN/MG. Disponível em: <https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/estatisticas-do-transito-
2>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

9 A respeito, consultar: MINAS GERAIS. DETRAN/MG/Polícia Civil de Minas Gerais. Informações 
sobre acidentes de trânsito com vítimas no município de Belo Horizonte – ano 2013, set. 2013. 
DETRAN/MG. Disponível em: <https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/estatisticas-do-transito-
2>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

10  Conferir: RIBEIRO, Luiz Gustavo Gonçalves; REZENDE, Élcio Nacur. Mina do Engenho: 
rompimento de barragem. Homicídio como crime ambiental: uma teratológica acepção do Direito 
Penal? RDAS – Revista Direito Ambiental e Sociedade, v. 5, n. 1, p. 7-27, jan./jun. 2015. Disponível 
em: <http://www.ucs.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

11 A respeito, consultar: Decreto no 101/1835; Decreto de 09 de agosto de 1836; Decreto no 95/1839.  
12  Denominação do Brasil na Carta Política de 1824. Consultar: BRASIL. Constituição (1824). 

Constituição politica do Imperio do Brazil, de 25 de março de 1824. Carta de Lei de 25 de março de 
1824. Manda observar a Constituição Politica do Imperio, offerecida e jurada por Sua Magestade o 
Imperador. Disponível em: <http://www.camara.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

13 Carta Imperial de 20 de agosto de 1831. A respeito, consultar: BRASIL. Câmara dos Deputados. Carta 
Imperial de 20 de agosto de 1831. Concede a Antônio José de Azevedo Cirne a propriedade de um 
carro de três rodas pequenas para conduzir volumes de grande peso, de que é inventor. Câmara dos 
Deputados. Disponível em: <http://www. camara.leg.br >. Acesso em: 01 ago. 2016.  

14 Sobre o assunto, ver: Decreto de 14 set. 1837. 
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No Município de Belo Horizonte, 1908 foi o ano no qual se viu, pela primeira 

vez, um automóvel trafegar nas ruas da cidade15. No veículo norte-americano Pope-

Hartford, de propriedade de uma empresa de engenharia, a Trajano e Medeiros & Cia, 

um dos seus passageiros era o então prefeito Benjamin Jacob. Não tardaria para que o 

primeiro acidente automobilístico ocorresse no centro da cidade, já em 191116. 

Em 105 anos, desde o primeiro acidente em Belo Horizonte – 1911 – até o ano 

de 2016 –, percebe-se uma eclosão jurídica, de engenharia e até mesmo da Ciência 

Médica ligada ao tráfego no país, dado que revela a especificidade do posicionamento 

que o trânsito ocupa na vida privada do cidadão e em sua vivência comunitária. 

 No que se refere à regulação, o primeiro marco histórico consagrado na 

literatura17 em relação ao trânsito nacional é o Decreto no 8.324/191018, o qual deve ser 

compreendido como um ato administrativo de natureza infralegal, de atributos 

complementares às leis orçamentárias da época, de competência do Presidente da 

República com lastro no art. 48, § 1º da Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil de 189119. Dito ato administrativo regula a parceria20 entre a Administração 

Pública e o particular para a construção de rodovias e implementação de um sistema de 

transportes de passageiros e cargas intra e interestadual. Não há, nesse decreto, a 

manifestação de exercício do poder de polícia da Administração Pública para 

condicionar ou limitar o gozo do direito de locomoção do cidadão, bem como a 

operatividade do trânsito através de normas preestabelecidas, como se concebe no CTB 

vigente. Essa limitação, até 1941 – data da publicação do primeiro Código Nacional de 

Trânsito21 –, era feita pelos Municípios e Estados. 

                                                        
15 A respeito, consultar: PENNA, Octavio. Notas cronológicas de Belo Horizonte: 1711-1930. Belo 

Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997. 
16 Informação obtida de matéria jornalística do semanário de Belo Horizonte Pampulha: OS PRIMEIROS 

automóveis. Pampulha – o semanário de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 29 fev. 2008. Caderno 
Cidade e Memória. Disponível em: <http://www.otempo.com.br/pampulha/os-primeiros-automóveis-
1.8314>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

17 A respeito, ver: BRASIL. Departamento Nacional de Trânsito. 100 anos de Legislação de Trânsito no 
Brasil: 1910-2010 / Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de 
Trânsito. Brasília: Ministério das Cidades, 2010. 

18 A respeito, ver: Decreto no 8.324/1910.  
19 A respeito, consultar: BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, de 24 jan. 1891. Diário Oficial, Brasília, 24 fev. 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

20  A redação do decreto em tela remonta ao instituto que, atualmente, se concebe como concessão 
especial, regulado pela Lei no 11.079/2004. 

21 A respeito, consultar: Decreto-Lei no 2.994/1941. 
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O Código Nacional de Trânsito de 1941 – Decreto-Lei no 2.994/1941 – possui 

especial relevância para este trabalho, uma vez que apresenta um atributo essencial e 

cria um órgão vital para a problemática aqui versada. 

Pela primeira vez na história jurídica do Brasil utiliza-se o termo “código” na 

rubrica da lei em comento para designar o conteúdo normativo ali tratado. Essa 

particularidade não é um preciosismo linguístico e representa a inauguração de um novo 

ramo do Direito no país, o Direito de Trânsito ou Direito Rodoviário.  

Faz-se importante asseverar que a compilação de regras de ordem pública sob a 

ementa de “Código Nacional de Trânsito” publiciza não só a preocupação da população 

e do Estado brasileiro quanto às relações das pessoas e bens em trânsito e as derivações 

dessas interações, mas também, e principalmente, divulga a compreensão de que o 

aparato normativo para a organização do trânsito e resolução de conflitos sobrevindos 

dele deve ser diferenciado e especializado22. Esse seria o atributo essencial da primeira 

codificação de 1941. 

Já em relação à criação de um órgão significativo para o problema desta 

dissertação, o primeiro código nacional de trânsito, em seu art. 137 23 , promove a 

inauguração do CONTRAN, unidade competente para, dentre outras funções, 

implementar a devida observância das normas codificadas e para a resolução de dúvidas 

e omissões delas advindas. A composição do Conselho possui relevo marcante, visto 

que abarca agentes políticos, servidores estatais e representantes da sociedade civil, 

combinação que será, oportunamente, tratada neste trabalho. 

O Decreto-Lei no 2.994/1941 percebeu vigência muito curta, e, em setembro do 

mesmo ano – 1941 –, menos de cinco meses após sua entrada em vigor24, teve sua 

revogação expressa e redação modificada em diversos dispositivos pelo Decreto-Lei no 

3.651/194125, novo Código Nacional de Trânsito que vigeu até 1966. 

Entretanto, já em 1951, apenas uma década após a publicação do segundo 

Código Nacional de Trânsito – Decreto-Lei no 3.651/1941 –, um novo anteprojeto de 
                                                        
22 A respeito da sofisticação e especialização dos códigos, ver: RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; 

RODAS, Sergio. Interview with Reinhard Zimmermann and Jan Peter Schmidt. RDCC – Revista de 
Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, Ed. RT, v. 4, n. 2, p. 379-413, jul./set. 2015. 

23 Art. 137, Decreto-Lei no 2.994/1941: “Fica criado o Conselho Nacional de Trânsito, com sede no 
Distrito Federal, subordinado diretamente ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores” (BRASIL. 
Câmara dos Deputados. Decreto-Lei no 2.994, de 28 jan. 1941. Código Nacional de Trânsito. Diário 
Oficial, Brasília, 30 jan. 1941. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-2994-28-janeiro-1941-412976-norma-pe.html>. Acesso em: 01 ago. 2016). 

24 O Decreto-Lei no 2.994/1941 entrou em vigor no fim do mês de abril de 1941, 90 dias após sua 
publicação, conforme art. 147 do mesmo. 

25 A respeito, consultar: Decreto-Lei no 3.651/1941.  
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codificação então tomava forma no Ministério da Justiça e Negócios Interiores (1892-

1967), ficando sua elaboração a cargo do CONTRAN26. Essa informação de que a 

elaboração de um novo código competiu a um órgão administrativo do Poder Executivo 

com amplíssima participação da sociedade civil, segundo o próprio texto da Exposição 

de Motivos27 do projeto de lei, dissemina o início de um novo Direito administrativo e 

também da infiltração maciça e difusa da sociedade civil na democracia representativa 

brasileira, isto é, no Poder Legislativo. 

Contrariamente às codificações atinentes a outras matérias que o precederam, 

como o Código Civil (CC) de 1916, o Código Penal (CP) de 1940, o Código de 

Processo Civil (CPC) de 1939 e o Código de Processo Penal (CPP) de 1941, os quais 

foram elaborados por comissões de professores, juristas e advogados renomados 

indicados pelo governo brasileiro28, o Código Nacional de Trânsito de 1966 teve um 

palco de discussões orgânico – o CONTRAN – e autoria inespecífica, haja vista ter 

contado com contribuições de agentes públicos no trato diário com os impasses surgidos 

no cotidiano do CONTRAN e da sociedade civil, representada pelo Automóvel Clube 

do Brasil e pelo Touring Club do Brasil. 

 No mesmo sentido, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) vigente – Lei no 

9.503/1997 – foi formulado por uma comissão de agentes públicos de todas as esferas 

da Federação e de representantes da iniciativa privada, e, segundo a Exposição de 

Motivos do Projeto de Lei (PL) no 3710/199329 que lhe originou, o texto proposto foi 

amplamente discutido em congressos, seminários e reuniões com participação 

multissetorial. Além do mais, após a conclusão dos trabalhos, o Poder Executivo, por 

meio de uma portaria ministerial30, concedeu à população a oportunidade de opinar e 

                                                        
26 Informação expressamente contida na Exposição de Motivos do Projeto de Lei (PL) 2.259/1960, que  

originou a Lei no 5.108/1966.  
27 Segundo a Exposição de Motivos do Projeto de Lei (PL) no 2.259/1960, o anteprojeto do Código 

Nacional de Trânsito foi amplamente discutido no II Congresso Nacional de Trânsito realizado em 
1958 em Petrópolis/RJ, informação disponível em: Exposição de Motivos do PL no 2.259/1960. 

28 A elaboração das codificações citadas tiveram autoria solene e determinada, como o penalista Nelson 
Hungria e o professor José de Alcântara Machado em relação ao Código Penal de 1940, também 
Nelson Hungria, professor Cândido Mendes de Almeida, e promotor de Justiça Roberto Lyra em 
relação ao Código de Processo Penal de 1941; o advogado Pedro Batista Martins, em relação ao 
CPC/1939, e Clóvis Beviláqua, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, em relação ao 
CC/1916. 

29 Consultar: BRASIL. Dossiê Digitalizado do Projeto de Lei (PL) no 3.710, de 1993. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

30 Segundo o PL no 3.710/1993, a portaria citada é a Portaria no 330/1992, constante na Exposição de 
Motivos do PL no 3.710, de 1993. 
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contribuir para a melhoria das disposições ali constantes, acesso que gerou mais de 

6.000 (seis mil) sugestões. 

Nessa arquitetura, depreende-se que o CONTRAN, plexo funcional em 

desconcentração do Poder Executivo, criado para aplicar a legislação do trânsito e 

exercer a função normativo-técnica, exerceu também a função legislativa primária na 

produção do Código Nacional de Trânsito de 1966 e também o fez em relação ao CTB 

vigente, dado que desborda a relevância do órgão para a juridicização do trânsito, a qual 

abarca, in casu, as concepções unificadas de legitimidade e legalidade e a mutação da 

tradição heterônoma das fontes formais do Direito para uma linha autônoma, mesmo 

que inserta nos moldes procedimentais do Poder Legislativo. 

A partir dessa intelecção, o historicismo não só do trânsito, mas do Direito 

nacional, aponta os conselhos, estruturas orgânicas pertencentes ao Poder Executivo, 

como eixo principal para as transformações normativas de política pública vivenciadas 

na contemporaneidade, análise merecedora de aprofundamento. 
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2 OS CONSELHOS NO SISTEMA JURÍDICO NACIONAL: MEMÓRIA E 
CARACTERÍSTICAS ATUAIS 
 

Os conselhos nacionais, de conformação heterogênea e multipolarizada – esta 

última compreendida como a estruturação de seus integrantes por diferentes 

representatividades da vida civil –, inserem-se, como destacado acima, na estrutura do 

Poder Público. Suas características atuais – tanto como órgãos do Poder Executivo ou, 

em sua dimensão mais restrita, como agentes públicos que são por imputação legal –, 

tiveram sua gênese nos sistemas jurídicos estrangeiros, especialmente no dos países 

europeus, por questões peculiares àquelas sociedades no século XIX. 

O desenvolvimento do sistema jurídico nacional sempre esteve atrelado ao 

direito estrangeiro, e, em se tratando da formação dos conselhos, o site eletrônico oficial 

do Ministério da Educação (MEC)31 do governo brasileiro aponta, em seu histórico, a 

inspiração nos boards ingleses para a inauguração dos primeiros conselhos 32  de 

educação no Brasil. A temática da educação faz-se vital para a compreensão da 

evolução do Direito de trânsito inglês e, por consequência, do sistema normativo 

brasileiro rodoviário33. 

Faz-se importante asseverar que o desenvolvimento do Direito das sociedades 

dá-se por um fenômeno denominado por Arnaud (2011) de polissistemia34, isto é, o 

Direito modifica-se, desenvolve-se e constrói-se não só pela observância dos fatos, dos 

movimentos e aspirações sociais35, mas a partir da convivência entre sistemas jurídicos, 

os quais se sobrepõem a outros em determinadas circunstâncias e contextos da história. 

                                                        
31 A respeito, consultar: BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Conselho Nacional de Educação 

(CNE). Disponível em: <http://www.portal.mec.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
32 O site eletrônico do Ministério da Educação (MEC) reporta-se à Lei no 172/1842, do Estado da Bahia, a 

qual cria o Conselho de Instrução Pública, e à propositura pela Câmara dos Deputados de criação, em 
1846, do Conselho Geral de Instrução Pública, o qual se concretizou apenas em 1911 com a criação do 
Conselho Superior de Ensino pelo Decreto no 8.659/1911. 

33 A expressão “Direito Rodoviário” foi utilizada na Justificação do PL no 2.257/1960 (projeto anexo ao 
PL no 2.259/1960), criando um novo ramo jurídico em alusão ao termo usado por congressistas no 1º 
Congresso Nacional de Estradas de Rodagem realizado em 1916, no Rio de Janeiro. Informação 
disponível no dossiê digitalizado do PL no 2.259/1960, origem do CNT/1966, Lei no 5.108/1966. 

34 Consultar: ARNAUD, André-Jean. O Direito contemporâneo entre regulamentação e regulação: o 
exemplo do pluralismo jurídico. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de (Coord.). O poder normativo das 
agências reguladoras. 2. ed. rev e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011. Cap.1, p. 3-15, p. 6.  

35  Arnaud (2011) expressa claramente essa ideação. Consultar: ARNAUD, André-Jean. O Direito 
contemporâneo entre regulamentação e regulação: o exemplo do pluralismo jurídico. In: ARAGÃO, 
Alexandre Santos de (Coord.). O poder normativo das agências reguladoras. 2. ed. rev e ampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2011. Cap.1, p. 3-15, p. 6. 
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Atente-se para o fato de que o autor em comento diferencia os sistemas jurídicos 

coexistentes em uma sociedade do seu Direito vigente, ou seja, quaisquer que sejam as 

fontes formais do Direito de uma determinada nação, positivadas ou não, de inspiração 

jusnaturalista ou não, elas expressam o sistema de Direito reconhecido pelas instituições 

públicas que o aplicam e o reputam como legítimo.  

A sociedade, ao contrário, ao deparar-se com questões e impasses vários no seu 

cotidiano, elabora sistemas jurídicos paralelos e, muitas vezes, adversariais ao Direito 

existente. É a ocorrência denominada pelo autor (2011) de “polissistemia simultânea”36, 

situação na qual o Direito vê-se imerso em um grande sistema jurídico que também 

reconhece outros complexos normativos, como aquele que está no imaginário das 

pessoas, o que é praticado nas lacunas legislativas por ineficiência do Direito 

constituído, por acordos privados entre cidadãos, ou por desvio de conduta em relação 

ao Direito posto. 

O desvio de conduta, seja por descrédito ao Direito posto ou pela concepção de 

que o sistema jurídico das contracúpulas37 seja mais eficaz e resolutivo do que o próprio 

Direito, determina-se um evento de suma importância para que o Direito formal seja 

superado ou implementado. Assim, os sistemas jurídicos das contracúpulas não são 

Direito, mas podem vir a tornar-se Direito e a até substituir completamente o Direito 

vigente. 

Essa linha de pensamento desenvolvida por Arnaud (2011), a qual chama a 

atenção para a convivência38, no espaço e no tempo, de sistemas jurídicos diversos, os 

quais auxiliam o cidadão a exercer seus direitos, cumprir seus deveres e a realizar-se 

como pessoa individual e social, está intimamente atrelada à estruturação dos conselhos 

tratados nesta seção. 

Ao tomar-se como ponto de partida a referência, no site eletrônico do MEC, à 

inspiração nos boards ingleses para a inauguração dos conselhos educacionais no 

Brasil, faz-se natural a percepção de que a era de dominação e hegemonia britânica nos 

                                                        
36 A ideação encontra-se em: ARNAUD, André-Jean. O Direito contemporâneo entre regulamentação e 

regulação: o exemplo do pluralismo jurídico. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de (Coord.). O poder 
normativo das agências reguladoras. 2. ed. rev e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011. Cap.1, p. 3-15, 
p. 7. 

37  Entenda-se contracúpula como o conjunto de pessoas que não participam ou sentem que não 
influenciam o Direito vigente em uma determinada sociedade. 

38  A respeito, consultar: ARNAUD, André-Jean. O Direito contemporâneo entre regulamentação e 
regulação: o exemplo do pluralismo jurídico. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de (Coord.). O poder 
normativo das agências reguladoras. 2. ed. rev e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011. Cap.1, p. 3-15. 
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séculos XVIII e XIX, a denominada Pax Britannica39, fez-se sentir no Brasil de formas 

multifacetárias. 

A educação formal na Inglaterra, segundo registro40, surgiu na Alta Idade Média, 

no século V, por iniciativa de Agostinho de Cantuária (534-604 d.C), fundador da Igreja 

inglesa, o qual precisava de padres para conduzir os serviços religiosos e de pessoas 

aptas a cantar nos corais. Ressalta-se, aqui, o estabelecimento de um primeiro sistema 

jurídico de ensino por ausência do Direito inglês.  

A partir daí, muitas escolas independentes surgiram na Inglaterra, instituições 

formadas pelo clero para atender as demandas econômicas e religiosas da época, 

seguidas de outros estabelecimentos de ensino também independentes, mas adversariais 

ao ensino da Igreja inglesa, instituidoras de programas de ensino técnico e de currículo 

mais extenso para meninos da aristocracia, e outras, de espectro mais abrangente, 

através da inclusão de camadas da população extremamente pobres, do público 

feminino e de crianças que trabalhavam por toda a semana e tinham disponibilidade de 

estudar apenas aos domingos. Vê-se, nesse diminuto relato, a presença de sistemas 

jurídicos simultâneos e que convivem temporal e espacialmente, cada um funcionando e 

aplicando-se a uma necessidade majoritária ou contramajoritária da população inglesa. 

Em 1640, Comenius41, professor tcheco, foi convidado ao Parlamento Inglês 

para formar um órgão de discussão acerca do ensino universal. Encontra-se, nesse dado 

documentado, o prelúdio dos conselhos impregnados na estrutura de governo e a 

abertura dos poderes públicos para a expertise da sua população. 

Gradualmente, o Parlamento Inglês foi editando leis 42  que concediam ajuda 

financeira à imensa rede escolar que se formou na Inglaterra com base na iniciativa dos 

particulares, de posições sociais de toda a ordem e com fins educacionais distintos. 

Capta-se, desse precedente, a incorporação, pelo Direito inglês, dos polissistemas 

coexistentes de Arnaud (2011).  

                                                        
39  A respeito, consultar: HOBSON, John, M. The eastern origins of western civilisation. United 

Kingdom: Cambridge University, 2004. p. 243. 
40 A respeito, consultar: GILLARD, Derek. Education in England: a brief history, Chapter 2, section: 

“The beginnings of a change”, June 1998. Disponível em: <http://www.educationengland.org.uk>. 
Acesso em: 01 ago. 2016.  

41 Comenius (1592-1670), professor, educador, escritor e cientista, foi um dos precursores do ensino 
universal no mundo. Sua obra, Didática Magna, é considerada um marco na história da educação e das 
propostas pedagógicas do mundo pós-moderno. 

42 A título exemplificativo, ver: INGLATERRA. School Sites Act de 1841, de 1844, de 1849 e de 1851, 
Chapter 2: 1800-1860 Towards a State System of Education. Disponível em: 
<http://www.educationengland.org.uk>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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O estabelecimento de instituições de ensino por toda a Inglaterra no século XIX 

promoveu a edição de uma lei de 1870, conhecida como Elementary Education Act43, a 

qual delegou aos chamados school boards, órgãos locais, a administração das escolas 

públicas inglesas. Esses conselhos eram formados por munícipes eleitos e sujeitos a 

ampla fiscalização do Departamento de Educação 44 , composto por conselheiros da 

Coroa, o intitulado Privy Council on Education45. Entretanto, a compreensão de que dita 

lei apenas regulamentou os conselhos, leia-se, trouxe-os ao Direito formal da 

Monarquia, é essencial. Os boards, desde a instituição das primeiras escolas na 

Inglaterra, sempre existiram para suprir as lacunas de ingerência pública na vida 

cotidiana, e cada um, dentro do seu propósito e dos interesses de seus instituidores, 

desenvolveu seu “sistema jurídico de funcionamento e manutenção”. São esses os 

conselhos, os school boards, aos quais o histórico do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) faz alusão no site oficial do governo. 

Anteriormente, fez-se menção à importância da disseminação da educação 

formal na Inglaterra para o Direito de trânsito, e esse dado é expressamente mencionado 

por Gillard (1998) ao tratar da expansão das escolas públicas no país e do alargamento 

do currículo escolar para uma instrução global 46 . A democratização da educação 

ocasionou a melhoria de vida da população, o aumento do poder aquisitivo da classe 

média e, consequentemente, a ampliação da malha viária da Inglaterra pela necessidade 

de deslocamento, interação e integração dos cidadãos e condados ingleses. 

A regulamentação dos conselhos de trânsito na Inglaterra deu-se por uma série 

de leis nomeadas de Highways Act. A Highways Act de 1555, também conhecida como 

o primeiro estatuto viário do país, First Statute of Highways47, previa a manutenção e 

administração das vias públicas pelas paróquias dos condados, as quais, a cada ano, 

deveriam convocar os residentes locais para candidatarem-se a surveyors of highways48. 

                                                        
43 A respeito, consultar: INGLATERRA. Foster Act ou Elementary Educational Act de 1870. Living 

Heritage. Disponível em: <http://www.parliament.uk>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
44 A respeito, consultar: INGLATERRA. Elementary Education Act, Preliminary, “3. In this Act”. 

Disponível em: <http://www.educationengland.org.uk>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
45 A definição do Departamento de Educação encontra-se na mesma seção da lei citada acima, “3. In this 

Act”.  
46  Consultar: GILLARD, Derek. Education in England: a brief history, Chapter 2, section: “The 

beginnings of a change”, June 1998. Disponível em: <http://www.educationengland.org.uk>. Acesso 
em: 01 ago. 2016.  

47 Estatuto disponível em: TANNER, J. R. Tudor Constitutional Documents, A.D. 1485-1603. United 
Kingdom: Cambridge, 1922. Disponível em: <http://www.archive.org>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 
498. 

48 Literalmente, seriam “examinadores de vias”, em versão portuguesa. 
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Aos dois eleitos seriam atribuídos as funções públicas de manutenção, reparo e de 

ordenação e fiscalização da vias públicas. O estatuto enfatiza que os surveyors of 

highways deveriam ser dois cidadãos honestos. 

Quase três séculos depois, a Highway Act de 1835 já previa a formação de um 

conselho de trânsito nos condados mais populosos, com população superior a cinco mil 

habitantes. O conselho deveria ser composto por não menos de 5 (cinco) e não mais de 

20 (vinte) cidadãos residentes no condado, bons pagadores de impostos, os quais 

exerceriam o munus público de superintendência das vias públicas 49 . As leis 

subsequentes, especialmente a Highways and Locomotives (Amendment) Act de 187850, 

já previam a constituição de um highway board – leia-se, “conselho de vias” – em cada 

distrito51 inglês, o qual seria financiado por um fundo distrital, com amplos poderes de 

governança e administração das vias em sua circunscrição. 

Quanto à memória dos Conselhos Nacionais de Trânsito, tendo sido criado o 

primeiro deles, como já dito acima, no Código Nacional de Trânsito de 1941 – Decreto-

Lei no 2.994/1941 –, a ampla ingerência do way of life inglês na regulamentação e no 

cotidiano do país destaca-se, claramente, pelas personalidades 52 , profissionais e 

políticos que influenciaram esse novo ramo jurídico e o tráfego nacional, ressaltando-se 

que alguns Municípios brasileiros chegaram a adotar a mão-inglesa na sua 

regulamentação do trânsito53. 

O Código Nacional de Trânsito de 1966, elaborado pelo CONTRAN54 durante a 

década de 1950, ostenta uma nova característica trazida para o novo ramo do Direito de 

trânsito, a concepção de sistema. 

                                                        
49  A respeito, consultar: INGLATERRA. Highway Act (1835), XVIII: Appointments of a Board 

directing Repairs in large Parishes. Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk>. Acesso em: 01 
ago. 2016.  

50 A respeito, consultar: INGLATERRA. Highways and Locomotives (Amendment) Act de 1878, Part 
I, Amendment of Highway Law, Highway Districts. Disponível em: 
<http://www.legislation.gov.uk>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

51  Na lei de trânsito inglesa de 1878, o termo “distrito” já é amplamente usado, demonstrando o 
crescimento e a melhoria do mapeamento das terras inglesas. Anteriormente, o termo “freguesia”, ou 
parish, era o dominante, indicando uma área circunscrita pela presença de uma paróquia central. 

52 O Automóvel Clube do Brasil foi fundado por Alberto Santos Dumont, que estudou na Inglaterra em 
1891. Além disso, o Touring Club do Brasil, desde sua fundação, em 1923, reunia uma cartela de 
associados ilustres da alta sociedade brasileira. A respeito, consultar: TOURING Club do Brasil. 
Disponível em: <http://www.touring.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

53 Informação obtida do site eletrônico oficial do Touring Club do Brasil: HISTÓRIA: uma memória dos 
tempos da mão-inglesa. In: Fundação Touring Club do Brasil. Disponível em: 
<http://www.touring.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

54 Informação expressamente contida na Exposição de Motivos do PL no 2.259/1960, o qual originou a 
Lei no 5.108/1966. 
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Por sistema, compreenda-se um conjunto orgânico de cunho federalista 

cooperativo que alimenta a legislação nacional por meio da normatização secundária 

que produz, bem como pela aplicação das normas primária e secundária.  

Ao proceder dessa forma, a elaboração normativa secundária e a aplicação da 

norma geral – entenda-se, Código Nacional de Trânsito de 1966, in casu –, 

retroalimentam a prática, tomada de decisão, discricionariedade e reformas do próprio 

sistema, atingindo toda a estruturação normativa, política e fática, uma vez que as 

modificações, implementações e reformas do sistema atingem, preponderantemente, o 

meio no qual está inserido, a sociedade brasileira.  

O movimento inverso, de ingerência do meio no sistema nacional de trânsito, dá-

se em três graus: em primeiro grau, a presença da sociedade intrassistema impacta o 

sistema diretamente; em segundo grau, e em movimento contramajoritário, aqueles que 

não se sentem representados pelo sistema cooperativo, ou que lá não se encontram, 

pressionam, do lado externo, o sistema, abalando a sua governança e normatização. Em 

último e terceiro grau, o meio amplamente considerado, isto é, todas as demais 

sociedades que não a brasileira também influenciam o sistema a partir de seus próprios 

sistemas e regulamentações numa perspectiva universalista moderada55. 

O CTB vigente, Lei no 9.503/1997, manteve a estruturação sistêmica dos órgãos 

do Poder Executivo de função normativa, consultiva e executora da matéria de trânsito, 

ampliando sua abertura a outros órgãos não contemplados anteriormente no Código 

Nacional de Trânsito de 196656  e concentrando no CONTRAN, como nos códigos 

anteriores, a função normatizadora e consultiva principal do SNT. 

Por essa razão, o CONTRAN, desde o primeiro Código Nacional de Trânsito até 

os dias atuais, continua a ser o cerne da regulamentação das políticas públicas no ramo 

jurídico de trânsito, motivo pelo qual também é o núcleo do problema deste trabalho. 

O CONTRAN de hoje é composto por 9 (nove) representantes ministeriais e 1 

(um) representante autárquico – da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

–, membros de grande rotatividade na composição do órgão, já que a indicação 

representativa é feita pelos agentes políticos titulares dos cargos estruturais do Estado 

Brasileiro. Essa instabilidade na sua formação não deve ser encarada de maneira 

                                                        
55 A respeito do soft universalism ou “universalismo moderado”, consultar: SCHAUMBURG-MÜLLER, 

Sten. Defense of soft universalism – a modest, yet presumptuous position. Cuadernos 
Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 62/63, p. 113-126, 2008. Disponível: 
em:<https://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3684833.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

56 A respeito, comparar art. 3º, Lei no 5.108/1966, e art. 7º, Lei no 9.503/1997. 
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negativa, haja vista ser a rotatividade uma característica própria do federalismo, e, em se 

tratanto da análise de sistemas e do papel regulador central do CONTRAN, a alternância 

revela-se um importante atributo evolutivo da unidade – compreenda-se, sistema – e de 

seu meio ou sociedade brasileira. 

Hoje, a portaria57 que dispõe sobre a composição do CONTRAN desborda uma 

representatividade que oscila entre agentes políticos e servidores estatais de carreira, 

cidadãos de formações cívicas e profissionais diversas. Todavia, não há, no CTB 

vigente, uma disposição de representatividade direta da sociedade civil como havia nos 

três códigos nacionais de trânsito que precederam o então em vigor. Nos Decretos-Lei 

no 2.994/1941 e no 3.651/1941, assim como na Lei no 5.108/1966, a estrutura do 

CONTRAN abrangia membros de associações e sociedades civis, como o Touring Club 

do Brasil58, a Confederação Brasileira de Automobilismo59 e o Automóvel Clube do 

Brasil60. 

Atualmente, a sociedade civil impregnada nos conselhos não é uma escolha que 

se possa categorizar como de regime democrático indireto, direto ou semidireto. A 

seleção é política; não dá margem à eleição dos seus representantes pela população – 

como useiro e vezeiro nos boards ingleses – e nem de controle efetivo e imediato sobre 

essas indicações, a não ser em relação à atuação desses agentes públicos em 

discordância com os preceitos legais a eles impostos61. 

A politização da representatividade do Conselho deve ser analisada atentamente, 

e, à primeira vista, não merece julgamentos desfavoráveis. A essência atributiva do 

Poder Executivo é de exercício de atos de administração, chefia e governo e, segundo 

Holmes e Sunstein (1999)62, a análise de custos públicos e de alocação de recursos faz-

se primordial. Na realidade, a função indispensável do Poder Executivo no cenário 

contemporâneo é a governabilidade da escassez63.  

                                                        
57 A respeito, consultar: Portaria no 001/2016.  
58 A respeito da representatividade do Touring Club do Brasil, ver: art. 138, inciso c, Decreto-Lei no 

2.994/1941, art. 135, inciso b, Decreto-Lei no 3.651/1941, art. 4º, inciso h, Lei no 5.108/1966. 
59 A respeito da representatividade da Confederação Brasileira de Automobilismo, ver: art. 4º, inciso e, 

Lei no 5.108/1966. 
60 A respeito da representatividade do Automóvel Clube do Brasil, ver: art. 138, inciso c, Decreto-Lei no 

2.994/1941, e art. 135, inciso b, Decreto-Lei no 3.651/1941. 
61 Cita-se a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei da Ação Popular – Lei no 8.429/1992 e Lei no 

4.717/1965. 
62 A respeito, ver: HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The cost of rights: why liberty depends on 

taxes. New York: W.W. Norton & Company, 1999. 
63 A respeito dessa ideação, ver: SCHÄFER, Jairo Gilberto. Classificação dos direitos fundamentais. 

Do sistema geracional ao sistema unitário – uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005. p. 64. 
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O CONTRAN, a bem da verdade, ao exercer suas atividades consultivas e 

normativas, não lida, diretamente, com a gestão financeira do erário público. Entretanto, 

a intelecção de que a atividade do Conselho é, prima facie, de natureza executiva, é 

basilar. Melhor dizendo, a atividade normativa dos conselhos é um ato de gestão que se 

acomoda sob os preceitos de discricionariedade, seja esta política ou técnico-

administrativa. Segundo Dias e Figueiredo (2015, p. 281): “Considerando que os 

instrumentos jurídicos não são hábeis, por si sós, a sopesar escolhas técnicas do 

administrador, relega-se a ele um campo de atuação discricionária, fundado em 

„critérios não positivados‟.”  

Assim, ao prever uma representatividade política no CONTRAN, o CTB traça 

uma distinção clara a respeito da posição e natureza do Conselho na estruturação do 

poder. Sua composição por agentes políticos e por servidores públicos, estes últimos 

incursos em seus cargos originais por desempenho meritório, reforça as atribuições 

profissionais e de governo desse colegiado em sua atividade regulamentar. 

Salienta-se, ademais, que o CTB não cerrou as portas do CONTRAN para a 

participação direta da sociedade civil 64 . A lei primária estabeleceu a criação, pelo 

próprio órgão, de Câmaras Temáticas integradas por especialistas na matéria65, dado 

que desborda a ingerência direta da população no Conselho ao oferecer sugestões e 

embasamento técnico para sua normatização.  

Dessa arquitetura sistêmica do CTB vigente, estabelece-se o marco teórico deste 

trabalho para a análise da atividade regulamentar do CONTRAN e seu cotejo com os 

demais sistemas jurídicos do meio no qual subsiste: a Teoria dos sistemas de Niklas 

Luhmann. 

 

 
 
 
 
 

                                                        
64 Entenda-se, aqui, por sociedade civil a grande parcela da população que não participa dos quadros da 

Administração Pública Direita e Indireta sob quaisquer regimes institucional ou profissional. 
65 A respeito das Câmaras Temáticas do CONTRAN, consultar a Resolução nº 218 do CONTRAN, que 

estabelece o Regimento Interno das Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN.  
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2.1 O Conselho Nacional de Trânsito e a Teoria dos sistemas de Niklas Luhmann: 
análise sociológica da função regulamentar secundária 
 

A conjuntura social de resolução de crises66, na atualidade, depara-se com três 

cenários principais: o primeiro refere-se ao fenômeno da hiperconstitucionalização67, ou 

seja, há uma tendência exacerbada do cidadão comum em estabelecer uma vinculação 

direta entre direitos, danos e ameaças de danos – de um lado –, e princípios 

constitucionais – no outro polo –, alicerçando suas demandas na fonte de maior 

legitimação do Estado de Direito, o bloco constitucional. 

O segundo, corolário do primeiro, trata do que Streck (2012) chamou de 

“panprincipiologismo”68, compreendido como a inclinação geral da sociedade e suas 

instituições em idealizar princípios constitucionais de forma intuitiva, sem suporte 

normativo. Na seara ambiental, em acordância com Antunes (2016):  

 
Pode-se dizer que o principialismo é a doença de infância do Direito 
Ambiental, uma vez que o mesmo sempre procura pela decisão mais radical 
como se ela fosse, por si só, sinônimo de maior legitimidade e legalidade ou 
até de maior eficiência para a proteção do meio ambiente. (ANTUNES, 2016, 
p. 67, tradução nossa). 
 

O último e não menos importante cenário revela a consideração da teoria alemã 

do “pensamento jurídico do possível” ou da “teoria constitucional das alternativas”69, 

expressamente citada e reconhecida como método de integração e também interpretativo 

da Constituição da República de 1988 (CR/1988) pelo STF em controle concentrado de 

constitucionalidade70. 

                                                        
66 Por resolução de crises, entenda-se a solução de impasses pelas vias formais do Direito ou de forma 

jurídica extraoficial, considerando a pluralidade de sistemas normativos atuais de pacificação de 
conflitos. 

67 A respeito, consultar: VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, São Paulo, v. 4, n.. 
2, p. 441-464, jul./dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v4n2/a05v4n2.pdf>. 
Acesso em: 01 ago. 2016. 

68 A respeito, consultar: STRECK, Lênio Luiz. O pan-principiologismo e o sorriso do lagarto. Revista 
Direito UNIFACS, Itajaí, n 144, jun. 2012. Disponível em: <http://www.revistas.unifacs.br>. Acesso 
em: 01 ago. 2016.  

69  Entenda-se, basilarmente, essa teoria como os alinhamentos que permitem um pensamento 
questionador e indagativo para o alcance de soluções mais eficientes para os impasses atuais. É uma 
interpretação aberta da Constituição. A respeito, consultar: HÄBERLE, Peter. Demokratische 
Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenken. In: _____. Die Verfassung des Pluralismus. 
Königstein/TS, 1980. p. 17-58. 

70 A respeito, consultar: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.289/DF. Min. Rel. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno. Brasília, 03 abr. 2003. Diário de Justiça, 
Brasília, 27 fev. 2004.  Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 325.  
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Esses fenômenos de natureza complementar no meio social são derivativos do 

alargamento dos direitos sociais, sendo o direito ao transporte expressamente um deles, 

com a edição da Emenda Constitucional (EC) nº 90/201571. 

Desse contexto, depreende-se que o transporte seria uma das manifestações do 

fenômeno “mobilidade”, isto é, parcela de um complexo campo do saber conjuntural, 

por meio do qual as condições de deslocamento72 evidenciam-se sob a perspectiva da 

locomoção regulada por sistemas jurídicos, não necessariamente por um sistema de 

Direito73. 

Infere-se, pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 90/201174, que o 

direito social ao transporte conflui-se na acessibilidade em amplo alcance, ou seja, na 

extensa oferta de meios para o deslocamento humano, animal e de cargas, bem como na 

disponibilidade de recursos para o ingresso de todos nesse sistema locomotivo, sejam 

quais forem suas necessidades físicas, psíquicas e assistenciais. E essa integração de 

todos em uma malha viária promove o Direito de trânsito, assim como a Medicina de 

Tráfego, sistema jurídico paralelo e integrante da própria regulação do trânsito. 

Assente nessa perspectiva, incontroverso é o copioso encargo do Poder Público 

em operacionalizar esse programa constitucional, o qual focaliza esforços tanto no 

incremento da autonomia de ir e vir como na limitação dessa liberdade de 

movimentação espacial urbana, sendo essa a razão do estabelecimento de um conselho 

nacional de trânsito político e multissetorial75 para a normatização secundária desse 

direito transindividual de mutação e instabilidade permanentes. 

Assim, a regulamentação secundária ou o poder normativo dos conselhos, em 

especial do CONTRAN, não pode ser concebido senão como um fenômeno social em 

                                                        
71 O art. 6º da CR/1988, com a EC 90/2015, passou a ter a seguinte redação: Art. 6º, CR/1988: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a Previdência Social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição” (BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de 15 set. 2015. Dá 
nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social. Diário 
Oficial, Brasília, 16 set. 2015, grifo nosso. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 
01 ago. 2016).  

72 O conceito legal de “mobilidade urbana” encontra-se expresso na Lei no 12.587/2012.  
73  Essa assertiva segue a ideação de: ARNAUD, André-Jean. O Direito contemporâneo entre 

regulamentação e regulação: o exemplo do pluralismo jurídico. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de 
(Coord.). O poder normativo das agências reguladoras. 2. ed. rev e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2011. Cap.1, p. 3-15. p. 6-7. 

74 A respeito, consultar: BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de 15 set. 2015. Dá nova 
redação ao art. 6º da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social. Diário 
Oficial, Brasília, 16 set. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

75 Qualificação que se refere às Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. 
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um quadro sistêmico, em um âmbito de diferenciação entre unidade – o Sistema 

Nacional de Trânsito (SNT) – e seu meio – a sociedade76. 

O SNT, cujo núcleo entende-se ser o CONTRAN, é uma estrutura social de 

agregação informacional que produz interferências seriadas na vida cotidiana do 

cidadão e no próprio conjunto orgânico instituído, o SNT. 

Pela concepção de sistema social em Luhmann, a comunicação e as formas pelas 

quais a mesma se expressa e atinge o meio e a unidade – leia-se, a sociedade e o SNT – 

são as vigas mestras da metodologia de pesquisa aqui traçada para a análise dos 

sistemas de diretrizes da Medicina de Tráfego e do sistema de Direito regulamentar 

produzido pelo CONTRAN. 

Os fenômenos sociais supracitados de hiperconstitucionalização, 

panprincipiologismo e “pensamento jurídico do possível”, associados à descrença e 

morosidade do Poder Legislativo em sua atividade precípua – diga-se, a legislativa –, 

serão considerados como subsistemas da unidade principal, o SNT, já que a 

fenomenologia do meio reproduz-se, mesmo que desigualmente, no próprio sistema de 

produção regulamentar no qual se focaliza. 

Com base no cotejo do sistema regulamentar instituído pela Ciência do Direito e 

do sistema normativo da Ciência Médica especializada, pretende-se aquilatar as 

diferenciações e as afinidades entre as políticas públicas de trânsito regulamentadas e as 

diretrizes médicas da Medicina de Tráfego com o objetivo de compreender as limitações 

de cada ciência em suas produções regulamentares, o impacto de uma na outra e os 

atributos que as distinguem.  

Feito esse discrímen, traçar-se-á um prognóstico da função regulamentar dos 

conselhos – do CONTRAN, in casu – no atual estágio de accountability das políticas 

públicas para o alcance das expectativas sociais e de melhor qualidade democrática na 

sociedade brasileira. 

 

 
 
 
 

                                                        
76 A respeito da concepção de sistema como diferença, consultar: LUHMANN, Niklas. Introdução à 

teoria dos sistemas. 3. ed. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. p. 
80-100. 
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2.2 A Medicina de Tráfego: breve exposição de uma nova especialidade 
 

Há pouco mais de meio século, surgiu, na área médica, uma densa discussão a 

respeito da criação de uma nova especialidade da Medicina. Essa mobilização foi 

propulsionada por médicos-legistas, os quais assistiam, com perplexidade, no dia a dia 

profissional, às sequelas e tragédias decorrentes do tráfego 77 . Dessa demanda, um 

congresso internacional foi realizado na Itália em 1960 e fundada a Associação 

Internacional de Medicina de Tráfego (ITMA)78.  

No Brasil, o desenvolvimento desse ramo da ciência deveu-se a médicos-peritos, 

os quais aferiam as condições psicossomáticas dos condutores de veículos automotores. 

O reconhecimento da Medicina de Tráfego como especialidade médica no país 

empreendeu-se apenas em 199479. Já suas respectivas áreas de atuação são matérias de 

exame recente pelo convênio entre o Conselho Federal de Medicina (CFM), a 

Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM).  

Em 2008, a Resolução/CFM nº 1.845/200880 incluiu, dentre as áreas de atuação 

médica, a Medicina Aeroespacial e a Perícia Médica. Em 2009, a Perícia Médica foi 

extirpada desse rol81 e recolocada, em 2011, como especialidade médica, juntamente 

com a Medicina Legal82. Já a Medicina Aeroespacial foi igualmente cortada da lista de 

                                                        
77 Sobre o histórico da Medicina de Tráfego, consultar: BRASIL. Associação Brasileira de Medicina de 

Tráfego (ABRAMET). O que é Medicina de Tráfego? ABRAMET. Disponível em: 
<http://www.abramet.com.br/conteudos/medicina_de_trafego/o_que_e_medicina_de_trafego/>. Acesso 
em: 01 ago. 2016. 

78  A respeito, consultar: ITÁLIA. International Traffic Medicine Association. Traffic Medicine. 
Disponível em: <http://www.trafficmedicine.org>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

79 A respeito, consultar: BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução/CFM nº 1.402, de 11 de 
março de 1994. Reconhece a Medicina do Tráfego como Especialidade Médica. (DOU, Seção I, de 18-
03-94, p. 3.918). Diário Oficial, Brasília, 11 mar. 1994. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1994/1402_1994.htm>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

80 A respeito, consultar: BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução/CFM nº 1.845, de 15 jul. 
2008. Dispõe sobre a nova redação do Anexo II da Resolução CFM nº 1.785/2006, que celebra o 
convênio de reconhecimento de especialidades médicas firmado entre o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM). Diário Oficial, Brasília, 15 jul. 2008. Disponível em: <http://www.portal.cfm.org.br>. 
Acesso em: 01 ago 2016).  

81 A respeito, consultar: BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução/CFM nº 1.930, de 02 set. 
2009. Revoga o item 43 do tópico 3 do anexo II do convênio celebrado entre o CFM, AMB e a CNRM 
e demais disposições decorrentes, objeto da Resolução CFM nº 1845, de 15 de julho de 2008, publicada 
no Diário Oficial da União nº 135, no dia 16 de julho de 2008, páginas 164 a 168. Diário Oficial, 
Brasília, 02 set. 2009. Disponível em: <http://www.portal.cfm.org.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

82 A respeito, consultar: BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução/CFM nº 1.973, de 01 ago. 
2011. Dispõe sobre a nova redação do Anexo II da Resolução CFM nº 1.845/2008, que celebra o 
convênio de reconhecimento de especialidades médicas firmado entre o Conselho Federal de Medicina 
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atuações médicas em 201083 por carência preparatória de profissionais especializados, e 

até o ano de 2016, não mais a integrou. Entretanto, essa segmentação da Medicina de 

Tráfego ainda vige nas associações nacionais e internacionais da especialidade. 

Vê-se, dessa forma, uma movimentação considerável da comunidade médica em 

prevenir e curar as mazelas do meio ambiente artificial do transporte, seja via aferições 

físicas e emocionais para a condução veicular, seja para a minoração da colateralidade 

dos sinistros do tráfego.  

Com lastro nessa conjuntura, natural é a movimentação dos demais sistemas 

jurídicos coexistentes temporalmente no Brasil e no mundo em resposta à 

autorregulamentação da Ciência Médica. A operatividade de concatenação e efeito é 

uma pesquisa sistêmica sobre a qual esta dissertação pretende aprofundar com o escopo 

de atingir seus objetivos. 

Por ser o conhecimento algo inventado pelo ser humano, segundo Nietzsche 

(2007), e a comunicação o procedimento metodológico que o difunde84, o Direito e a 

Medicina, enquadrados em uma estruturação sistêmica e considerados como recursos de 

controle centrais desta pesquisa, nutrem-se um do outro para que esse amálgama seja 

apto a desvendar e tutelar o comportamento biológico e social do cidadão em 

movimento e de restabelecê-lo, dentro do possível, à locomoção íntegra ou adaptativa. 

Para aqueles que têm suas vidas ceifadas em trânsito, a Medicina de Tráfego Legal e 

Securitária novamente se justapõem ao Direito Penal, Civil e Previdenciário, seções de 

um saber a serviço do cidadão morador de um lugar muito mais único do que comum, 

mas, ainda assim, um lugar circulante. 

Os propósitos das diretrizes da Medicina de Tráfego envolvem não só o desejo 

de influência e colaboração com o Poder Público na sua atividade regulamentar, mas, 

claramente, a congregação dos médicos especialistas para a promoção da saúde e 

prevenção de acidentes ao protocolizar a atuação técnica dos profissionais e estabelecer 

parâmetros de atuação institucionalmente aferíveis. Esse projeto de diretrizes, ainda 

                                                                                                                                                                   
(CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM). Diário Oficial, Brasília, 01 ago. 2011. Disponível em: <http://www.portal.cfm.org.br>. 
Acesso em: 01 ago. 2016. 

83 A respeito, consultar: BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução/CFM nº 1.951, de 07 jul. 
2010. Modifica a Resolução CFM nº 1.845/08 quanto à criação da área de atuação da Medicina 
Aeroespacial. Diário Oficial, Brasília, 07 jul. 2010. Disponível em: <http://www.portal.cfm.org.br>. 
Acesso em: 01 ago. 2016.  

84 Essa ideação está expressa no trabalho de Luhmann, marco teórico da pesquisa. A respeito, consultar: 
LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. 3. ed. Tradução de Ana Cristina Arantes 
Nasser. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. p. 80-100. 
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inicial na especialidade, serve ao controle tanto do exercício da Medicina de Tráfego no 

dia a dia, como também ao estabelecimento de marcadores de accountability de 

desenvolvimento da própria ciência e dos demais sistemas jurídicos concomitantes a 

ele. 

Atualmente, existem 8 (oito) diretrizes produzidas e disponibilizadas ao público 

pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET)85, sendo três delas 

referentes aos efeitos do uso de substâncias entorpecentes para a direção veicular86. Essa 

predominância material do projeto de diretrizes da especialidade determinou o foco da 

análise deste trabalho acerca da regulamentação do CONTRAN – núcleo do SNT –, 

haja vista ser o consumo de álcool e demais substâncias psicoativas um fator em franca 

ascensão em todos os países do globo87, especialmente entre a população jovem e 

economicamente ativa – considerada a que se enquadra entre 15 e 44 anos. 

Paralelamente, a morte derivativa de acidentes de trânsito é, atualmente, a primeira 

causa de fatalidade na população mundial88. Ademais, a direção sobre influência ou, 

como denominam os norte-americanos – DUI (drive under the influence) –, é o mais 

importante fator independente para a mortalidade no trânsito e também um fator de 

gatilho para inúmeras outras causas de acidentes rodoviários, como a alta velocidade e a 

negligência na utilização de dispositivos de segurança do veículo automotor como 

capacete, cinto de segurança e adequada utilização do assento de retenção de crianças89. 

                                                        
85  A respeito, consultar BRASIL. Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET). 

Diretrizes da Medicina de Tráfego. ABRAMET. Disponível em: 
<http://www.abramet.com.br/conteudos/canais/diretrizes_da_medicina_de_trafego/>. Acesso em: 01 
ago. 2016. 

86  A respeito, consultar: ADURA. F. E. et al. Alcoolemia e direção veicular segura. In: Projeto 
Diretrizes - Associação Brasileira de Medicina de Tráfego Associação Médica Brasileira e Conselho 
Federal de Medicina de Tráfego (ABRAMET), p. 1-7, 11 jul. 2008. Disponível em: 
<http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016; LEYTON V. et al. Efeito do uso de drogas 
(cannabis, anfetaminas, cocaína, opiáceos e alucinógenos) sobre o comportamento e a cognição de 
motoristas. In: Projeto Diretrizes - Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina de 
Tráfego (ABRAMET), p. 3-11, 15 dez. 2012. Disponível em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso 
em: 01 ago. 2016; ADURA. F. E. et al. Uso de benzodiazepínicos e risco de acidente de trânsito. In: 
Projeto Diretrizes - Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina de Tráfego 
(ABRAMET), p. 1-10, 15 dez. 2012. Disponível em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 
ago. 2016.  

87 A respeito, consultar: SUÍÇA. Organização Mundial de Saúde (OMS). Global Status Report on 
Alcohol and Health, 2014, figura 2, p. 39. Disponível em: <http://www.who.int>. Acesso em: 01 ago. 
2016.  

88 A respeito, consultar: SUÍÇA. Organização Mundial de Saúde (OMS). Global Status Report on Road 
Safety, 2015, p. IX. Disponível em: <http://www.who.it>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

89 A respeito, consultar: SUÍÇA. Organização Mundial de Saúde (OMS). Global Status Report on Road 
Safety, Reducing drink-driving, p. 30. Disponível em: <http://www.who.it>. Acesso em: 01 ago. 
2016.  
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Com base nesses dados mundiais e na movimentação regulatória da Medicina de 

Tráfego e do Direito de Trânsito, far-se-á uma análise primária da legislação de trânsito 

atual, entendida esta como o CTB, emanado do Poder Legislativo e elaborado, como já 

frisado, por uma multiplicidade difusa de atores sociais, dentre eles os membros do 

CONTRAN à época, no início da década de 199090. 

 

2.3 O Código de Trânsito Brasileiro e sua abertura sistêmica 
 

A CR/1988 delineou uma arquitetura legiferante e executiva colaborativa entre 

os entes da Federação, tendo a União papel dominante na outorga funcional pelo Poder 

Constituinte.  

No art. 21, inciso XX 91 , da CR/1988, cabe à União a atuação político-

administrativa na estipulação de diretivas de desenvolvimento urbano, estando o 

transporte incluído nesta disposição. A doutrina jurídica considera que esse inciso 

engloba, em igual modo, a atividade normativa 92  de orientação quanto ao 

desenvolvimento do transporte urbano, o que desborda que as linhas normativas gerais 

de políticas públicas de transporte emanadas da União devem ser observadas pelos 

demais entes da República.  

Nesse diapasão, o art. 2293, inciso IX, da CR/1988, corrobora a competência 

legislativa instrutiva de políticas públicas de transporte pela União, e o inciso XI fixa ao 

ente federativo a incumbência normatizadora privativa sobre trânsito, com mitigação 

dificultosa, por meio de lei complementar autorizativa de função legislativa aos demais. 

                                                        
90 A respeito, consultar: BRASIL. Diário do Congresso Nacional (seção I) de 06/07/1993, fl. 14472, 

Exposição de Motivos nº 045/1993 do Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.camara.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

91 Art. 21, CR/1988: “Compete à União: XX: instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos” (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988. Diário Oficial, Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016). 

92 A respeito, consultar: BACKES, Ana Luiza; AZEVEDO, Débora Bithiah de; ARAÚJO, José Cordeiro 
de (Org.). Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a sociedade na Tribuna. 
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. p. 177-194. Disponível em: 
<http://www.camara.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 379.  

93 Art. 22, CR/1988: “Compete privativamente à União legislar sobre: IX - diretrizes da política nacional 
de transportes; XI - trânsito e transporte; [...]” (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988. Diário Oficial, Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016). 
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Os Estados e os Municípios, por sua vez, veem-se fortemente envolvidos com a 

implementação e normatização atinente ao trânsito pelas disposições dos arts. 23, 24 e 

3094 da CR/1988. 

Entretanto, o CTB, lei derivativa da competência legislativa privativa da União 

sobre trânsito, ressalta uma arquitetura legal que merece detida consideração. As 

prescrições do CTB são, em sua grande maioria, indeterminadas, ou seja, carregam uma 

essência bastante instável e mutável, atributo que imprime à norma de trânsito a 

necessidade perene de regulamentação técnica, isto é, a legalidade do tráfego conforma-

se por regras em branco de dependência heteróloga, entenda-se, de dependência 

regulamentar do Poder Executivo. 

Como já exposto acima, a complementação das normas imperfeitas emanadas 

pela União dá-se por todos os entes federativos, representados nuclearmente pelo 

CONTRAN, pelos CETRANS (Conselhos Estaduais de Trânsito) e pelo 

CONTRADIFE (Conselho de Trânsito do Distrito Federal). Desse arquétipo, infere-se 

que apesar de a CR/1988 estabelecer a competência legiferante privativa da União em 

matéria de trânsito, a lei nacional que o disciplina, considerando a complexidade 

conteudista da locomobilidade, chancelou a atividade legislativa em colaboração com 

fincas no tecnicismo instrutivo. Esse fenômeno propicia aos Estados, Distrito Federal 

(DF), Municípios e cidadãos a oportunidade de amplo ingresso no mérito normativo 

nacional atinente à matéria. 

As razões que levaram a essa impregnância da sociedade civil e dos entes dos 

três âmbitos da Federação na Administração Pública são, como já se sabe, históricas e 

também atribuíveis às particularidades da temática regulamentada, a qual apresenta um 

elevado grau de variabilidade no tempo devido ao progresso das ciências que abarcam a 

matéria – Engenharia, Medicina, Direito, Educação, Meio Ambiente etc. 

Todas essas segmentações da ciência apresentam, formalmente, ao SNT, seus 

estudos e pareceres mais recentes sempre que convocados para as assembleias 

ordinárias ou extraordinárias das Câmaras Temáticas95 do CONTRAN. Informalmente e 

nos intervalos entre essas reuniões oficiais, os movimentos argumentativos e de 

                                                        
94 A respeito, consultar: art. 23, incisos II, V, VI, VIII, IX, X, XII; art. 24, incisos VIII, IX, XIV, XV; e 

art. 30, incisos I, II e V; todos da CR/1988.  
95 A respeito, consultar: BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Resolução nº 218, de 20 

dez. 2006. Aprova o Regimento Interno das Câmaras Temáticas do CONTRAN. Diário Oficial, 
Brasília, 27 dez. 2006. Disponível em: <http://www.denatran.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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contracúpulas ocorrem ininterruptamente, fluxo informacional que influi intensamente 

na atividade regulamentar das normas imperfeitas do tráfego. 

Curiosa a anotação de que nas audiências públicas da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988, Nelson Marchezan, ex-presidente da Câmara dos Deputados à 

época, expressou sua preocupação com o alargamento das atribuições do Poder 

Executivo e defendeu que uma das maiores prerrogativas do Poder Legislativo era a de 

controlá-lo e, ao mesmo tempo, estimular a ação da Administração Pública para resolver 

os problemas da sociedade brasileira de forma democrática96. 

Nessa mesma esteira, o jurista Fagundes, citado por Backes, Azevedo e Araújo 

(2009), em um de seus depoimentos sobre o Poder Executivo e sobre formas de 

democratização desse Poder, apresentou a importância de uma nova estruturação dos 

conselhos integrantes da Administração Pública para que o poder de governo e 

administração fosse melhor compartilhado com a sociedade.  

Segundo o jurista, os representantes dos conselhos deveriam ser indicados pelas 

organizações civis e obrigatoriamente empossados pelo Poder Público. A sua 

composição por nomeação política, como o é no então CTB – fato que ocorre com os 

demais conselhos da estrutura do Poder Público –, sintetizaria os conselhos a meros 

órgãos reprodutores da vontade da cúpula da Administração Pública97. 

Porém, na resenha atinente à Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, os 

registros são de que boa parte dos projetos e propostas apresentados pela sociedade civil 

organizada98 não prosperou no texto final da CR/198899, dado que se revela tanto na 

                                                        
96 A respeito dos dizeres de Marchezan, consultar: PACHECO, Luciana Botelho. “III.a – Subcomissão do 

Poder Legislativo”, seção 2.2: “Segunda e terceira audiências: o Congresso Nacional e seus problemas 
internos de organização e funcionamento”, em: BACKES, Ana Luiza; AZEVEDO, Débora Bithiah de; 
ARAÚJO, José Cordeiro de (Org.). Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a 
sociedade na Tribuna. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. p. 177-182. Disponível 
em: <http://www.camara.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

97 Os dizeres de Fagundes sobre sua proposta para os conselhos do Poder Público e a democratização do 
poder estão à p. 205: BACKES, Ana Luiza; AZEVEDO, Débora Bithiah de; ARAÚJO, José Cordeiro 
de (Org.). Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a sociedade na Tribuna. 
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. Disponível em: <http://www.camara.leg.br>. 
Acesso em: 01 ago. 2016. p. 205. 

98 O texto relata, expressamente, a presença de sindicatos e federações de trabalhadores, do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, associações de moradores, 
usuários de transportes públicos etc. à p. 41: BACKES, Ana Luiza; AZEVEDO, Débora Bithiah de; 
ARAÚJO, José Cordeiro de (Org.). Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a 
sociedade na Tribuna. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. Disponível em: 
<http://www.camara.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 41. 

99 Relato constante à p. 41: BACKES, Ana Luiza; AZEVEDO, Débora Bithiah de; ARAÚJO, José 
Cordeiro de (Org.). Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a sociedade na 
Tribuna. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. Disponível em: 
<http://www.camara.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 41. 
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carência de menção constitucional aos conselhos participativos do Poder Executivo de 

natureza normativa e consultiva 100  quanto na predominância da regulação da 

competência normativa e tributária atinente ao transporte101, com parca indicação à 

regulação ambiental do trânsito e ao estabelecimento dessa mesma regulação como 

direito social102. 

Contudo, como cediço, o CTB em vigor quando da promulgação da CR/1988 era 

o de 1966, legislação recepcionada pela CR/1988 e que vigeu por quase 10 anos até a 

vigência do CTB. O Projeto de Lei (PL) nº 2.259/1960103, elaborado pelo CONTRAN 

com ampla participação da sociedade civil, teve grande parte de suas disposições 

acatadas pelo Poder Legislativo e instituídas no texto final da Lei nº 5.108/1966, 

observação que merece anotação para a compreensão de que a regulação do meio 

ambiente do trânsito fora feita pelo Poder Executivo anteriormente à estipulação do 

Poder Constituinte acerca das atribuições funcionais do trânsito de concentração no 

Poder Legislativo da União.  

Essa regulação executiva sob a denominação de código seguiu o percurso do 

devido processo legislativo e, por sua natureza, não foi secundária, mas, sim, primária e 

antecedente à prestação do serviço público legislativo por seu órgão principal, causa e 

origem de uma regulação atual de abertura do poder normativo ao SNT e de prestígio do 

princípio da deferência técnico-administrativa em detrimento do exclusivismo 

parlamentar na criação legislativa. 

Todavia, as experiências ditatoriais no país, marcadas por um constitucionalismo 

autoritário e de convergência de poder no Presidente da República104, trouxeram à 

constitucionalização política em 1988 uma delegação legislativa dificultosa, 

característica que se mostrou contraproducente e oposta às tendências regulamentadoras 

mundiais, as quais conferiam ao Poder Executivo a função normatizadora reforçada no 

intuito de maximização da gestão dos direitos sociais.  

                                                        
100 Todas as menções constitucionais atinentes aos conselhos da natureza do que aqui se trata foram 

inseridos no texto pelo Poder Constituinte Derivado, por meio de emendas constitucionais. 
101 A respeito, consultar: art. 21, inciso XX; art. 22, inciso XI, art. 30, V; art. 155, inciso II; art. 157, 

inciso IV; art. 177, inciso IV, todos da CR/1988. 
102 Algumas poucas menções ao transporte como direito social no texto original da CR/1988 encontram-se 

em: art. 7º, inciso IV, art. 208, inciso VII, art. 227, §2º, 230, §2º, todos da CR/1988. 
103 A respeito, consultar: Dossiê Digitalizado do PL nº 2.259/1960. 
104 Reporta-se, nessa passagem, às Constituição de 1937, Constituição de 1967 e de 1969 ou EC nº 

1/1969. 
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O NIRA – National Industrial Recovery Act de 1933105 nos Estados Unidos – é 

um exemplo de grande importância no cenário da Depressão americana com a criação 

de uma agência reguladora do Poder Público – a National Recovery Administration –, a 

qual mediaria os interesses da indústria, dos trabalhadores e do governo ao normatizar 

códigos de concorrência leal.  

Nesse mesmo diapasão, a Inglaterra, em 1932, vinha discutindo com vigor a 

delegação de poderes ao Poder Executivo e, em notório relatório106 do mesmo ano 

elaborado pelo Lorde Chanceler ao Poder Legislativo, reconhece-se que o Parlamento 

inglês já apresentava sinais de abandono do serviço público legislativo, atribuindo aos 

Privy Councils – leia-se, “conselheiros da Monarquia” – a competência normatizadora 

principal. 

O CTB em vigor segue a abertura normativa do seu predecessor de 1966, mas 

possui singularidades que vão de encontro às discussões jurídicas travadas na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1988 de fortalecimento do Poder Legislativo e de 

temor de concentração exacerbada do poder normativo nas rédeas do Poder Executivo.  

Curiosamente, como já exposto, a composição do CONTRAN, órgão central do 

SNT, resume-se a agentes públicos, isto é, representantes dos quadros da Administração 

Pública, sejam como políticos ou como profissionais de carreira. Além disso, o 

embasamento técnico e as sugestões ofertadas para a regulação do CONTRAN pelas 

Câmaras Temáticas – órgãos técnicos compostos por especialistas da sociedade civil – 

não vinculam a produção regulamentar deste, razão pela qual as atas das reuniões 

temáticas desses órgãos técnicos não são sequer publicadas no Diário Oficial107. 

Dessarte, conclui-se que o atual CTB concedeu maiores prerrogativas 

normatizadoras ao Poder Executivo do que à sociedade civil, ou seja, o poder 

regulamentar consensual fora mitigado em relação ao código anterior de 1966 108 , 

estabelecendo entraves à influência da comunicação da sociedade civil no sistema que 

se estuda e no próprio meio deste, a sociedade. Tal fato apresenta-se pela necessidade de 

                                                        
105 Consultar: EUA. National Industrial Recovery Act (NIRA). Disponível em: <http://www.archive.org>. 

Acesso em: 01 ago. 2016.  
106 A respeito, consultar: INGLATERRA. Committee on Ministers‟ Powers Report. Presented by the 

Lord High Chancellor to Parliament by Command of His Majesty, p. 5-6, 1932. Disponível em: 
<http://www.trove.nla.gov.au>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

107  Informação adquirida por meio de e-mail da autora desta dissertação enviado diretamente à 
Coordenação-Geral de Instrumental Jurídico e da Fiscalização do DENATRAN/Ministério das Cidades. 

108 O CNT/1966 possuía, na composição do CONTRAN, representantes da sociedade civil. A respeito, 
ver: art. 4º, Lei no 5.108/1966. 



45 

composição do SNT como um reflexo da forma de Estado do Brasil, a união 

indissolúvel entre Estados, Municípios e Distrito Federal.  

O federalismo cooperativo teve um papel norteador na composição do sistema 

que se aprecia, influência do meio na unidade diferenciadora do SNT. A memória da 

“federação de fachada” 109 , muito presente na Assembleia Nacional Constituinte de 

1988, preteriu o consensualismo administrativo em prol do destaque de um 

neoconstitucionalismo que visava uma maior concretização de seu texto, sejam dos 

direitos e garantias nele escritos, seja da organização político-administrativa do país. 

Apesar de os direitos fundamentais terem uma conformação de direito de defesa contra 

os atos do Poder Público e dever de proteção e promoção desses mesmos direitos pelo 

Poder Público, a efetivação da organização político-administrativa do Brasil revela-se 

um direito procedimental constitucional de titularidade das pessoas jurídicas de direito 

público interno110, e, considerando-se a história de insubordinação sistêmica dos dizeres 

constitucionais anteriores a 1988, o meio reagiu e implantou no SNT um retrato do 

federalismo concretizado. 

Essa ocorrência não foi deletéria ao SNT, pois como dito, o fenômeno da 

“hiperconstitucionalização” teve sua origem na força normativa da CR/1988 e na 

constitucionalização do Direito administrativo como um todo, o que, nas palavras de 

Barroso (2007), “alterou a qualidade das relações entre administração e 

administradores”111. De fato, essa relação amadureceu muito e hoje não se apresenta 

como uma relação adversarial ou mesmo colaborativa entre representantes e 

representados, mas, sim, como uma fusão rizomática que combina a democracia direta 

dentro do sistema de democracia indireta. 

Desse modo, partindo-se dessa estruturação legal primária peculiar, lança-se o 

foco nos sistemas jurídicos derivativos dessa ordem de Direito, o sistema de Direito 

secundário e o sistema jurídico de diretrizes de tráfego. 

                                                        
109 A respeito, consultar: MOTA, Leda Pereira; SPITZCOVSKY, Celso. Curso de direito constitucional. 

7. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2004. p. 74.  
110  A respeito da titularização de direitos constitucionais pelas pessoas jurídicas de direito público, 

consultar: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cautelar nº 2895/PE. Min. Rel. Celso de Mello. - 
Tribunal Pleno. Brasília, 22 jun. 2014. Diário de Justiça, Brasília, 30 out. 2014. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

111 A respeito, consultar: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A reconstrução democrática do Direito 
público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 28. 
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3 SISTEMAS JURÍDICOS EM PARALELO: DIRETRIZES DA MEDICINA DE 
TRÁFEGO E RESOLUÇÕES DO CONTRAN: DIRETRIZ “ALCOOLEMIA E 

DIREÇÃO VEICULAR SEGURA” 
 

A diretriz médica da ABRAMET, intitulada “Alcoolemia e Direção Veicular 

Segura”, de 2008, é parte de um projeto conjunto da Associação Médica Brasileira 

(AMB) e do Conselho Federal de Medicina (CFM) com o objetivo precípuo de 

homogeneizar a atuação dos profissionais da especialidade. Esta dissertação lança mão 

dessas diretrizes por representarem a primeira formalização pública de um sistema 

jurídico já existente há muito tempo. 

Todavia, a consideração das origens dessa recente publicação proveniente de 

uma especialidade médica nova no Brasil – existente desde 1994 – é parte dos 

propósitos aqui traçados, haja vista envolver o estudo do meio e do sistema 

diferenciado, o SNT. 

A primeira regulação brasileira dos índices toleráveis de álcool no momento de 

aferição pela polícia administrativa para a preservação do direito de conduzir veículos 

foi feita pela resolução do CONTRAN nº 413/1969, a qual previa o limite de 8 dg/l. 

Esse parâmetro teve como precedentes pesquisas da comunidade mundial especializada 

no assunto, envolvendo governos, agências reguladoras e institutos de pesquisa médica 

e estatística. Observa-se que a Resolução nº 413/1969 em apreço, norma secundária 

produzida por uma administração consensual inserta em um sistema do Poder Executivo 

nacional, inovou o ordenamento jurídico formal, ou seja, o sistema de Direito legítimo à 

época. O elemento distintivo da novidade ou do poder de inovação entre lei formal e 

regulamento112 não se revela nessa atuação do CONTRAN, assim como a subjacência 

regulamentar113 à lei é relativa.  

Como já referido, o CTN/1966, vigente à época da edição da norma secundária, 

assim como o é no atual código, é repleto de normas imperfeitas e, apesar de prever 

penalidades administrativas e reconhecer a embriaguez voluntária como agravante da 

pena nos ilícitos penais de trânsito114, não delineou, em nenhuma de suas disposições, 

acerca do estado de alcoolemia. Certo é que a norma primária vedou a condução no 
                                                        
112 A respeito, consultar: CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. 10. ed. Portugal: 

Coimbra Editora, 1973. t. I. p. 96. 
113 A respeito da diferenciação entre lei e regulamento, consultar: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

administrativo brasileiro. 18. ed.  São Paulo: Malheiros, 1993. p. 163. 
114 A respeito, consultar: art. 71, inciso II, e art. 89, inciso III, Lei no 5.108/1966. 
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estado de embriaguez. Contudo, a definição desse estado por fonte heteróloga da 

disposição codificada não se encaixa perfeitamente nos parâmetros de subjacência ou de 

minudência legal, mas no de complementariedade transformadora da lei. Ademais, a 

consciência de que o CNT/1966 foi idealizado pela própria Administração Pública e 

introduzido no devido processo legislativo a posteriori contribui para a intelecção de 

que a fonte do regulamento em questão é da mesma natureza da lei formal, oferecendo a 

esta inovações técnicas de ordem horizontal e não subordinativa. 

Os relatos referentes a essas pesquisas experimentais de alcoolemia e condução 

veicular traçam algumas como paradigmáticas para a atuação afirmativa do sistema – 

SNT – em resposta ao meio. Na Holanda, o médico R.H.B. Meyboom115, do Centro 

Holandês de Monitoramento de Reações Adversas a Drogas, aferiu que o índice de 

0,05% de álcool no sangue já influenciava o comportamento do condutor. Outra 

pesquisa realizada em Michigan (EUA) constatou, após a documentação de 27.000 

(vinte e sete mil) acidentes de carro entre os anos de 1959 e 1962, que uma vez atingido 

o parâmetro de 0,04% de álcool no sangue, os riscos de sinistros na condução veicular 

já seriam altos, tornando-se altíssimos ao atingir o índice de 0,15%116. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS), por sua vez, fixou como parâmetro máximo de tolerabilidade 

o índice de 50 mg de álcool/100 ml de sangue (equivalente a 0,05% de álcool no 

sangue), dado apto a presumir a periculosidade na direção de automóveis117. 

Essas pesquisas, isoladas temporal e espacialmente, assim como as respostas 

regulamentares estrangeiras a elas, são subsistemas do meio ambiente social, os quais 

projetaram o percurso da atividade regulamentar nacional em 1969, a qual, por sua vez, 

influenciou um meio mais restritivo, a sociedade brasileira, em sua atividade reacional 

de formalizar diretrizes médicas em 2008. 

Nos anais do Senado Federal de 1973, os registros das sessões legislativas do 

ano demonstram a preocupação da sociedade civil acerca dos abusos de direito na 

condução veicular. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

                                                        
115 A respeito, consultar: BRASIL. Senado Federal. Anais do Senado – 7ª Legislatura – 3ª Sessão 

Legislativa, p. 170. Brasília: Senado Federal, 17/28 set. 1973. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

116 A respeito, consultar: BRASIL. Senado Federal. Anais do Senado – 7ª Legislatura – 3ª Sessão 
Legislativa, p. 170. Brasília: Senado Federal, 17/28 set. 1973. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

117 A respeito, consultar: BRASIL. Senado Federal. Anais do Senado – 7ª Legislatura – 3ª Sessão 
Legislativa, p. 170. Brasília: Senado Federal, 17/28 set. 1973. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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enviou à Casa um estudo118, feito por uma comissão especialmente designada pelo 

órgão, para investigar juridicamente os problemas derivativos da regulação do trânsito, 

sugerindo uma melhor política pública legislativa para os impasses do tráfego, 

especialmente os concernentes ao estado de embriaguez119. 

Destaca-se que a atuação do meio – sociedade – sobre um dos seus próprios 

subsistemas, o Poder Legislativo, entendeu, à época, por ascendência de pesquisas e 

regulações estrangeiras, que a melhor política pública para a diminuição, controle e 

fiscalização da embriaguez ao volante seria a formalização legal dos índices de álcool 

no sangue e seus métodos de aferição, uma vez que a Resolução nº 413/1969 já havia, 

tecnicamente, definido esses patamares. 

Conclui-se, então, que a regulamentação do conselho, órgão que se pode 

considerar de natureza administrativa consensual, sofria pressões de descrédito por parte 

da própria sociedade brasileira, levando-se ao entendimento de que a transmudação de 

uma regulação secundária em lei formal teria o condão de favorecer a concretude da 

política pública de trânsito de vedação de condução veicular sob efeito do álcool e de 

monitoramento do estado de embriaguez. 

Em pleno Regime Militar (1964-1985), fortalecido o Poder Executivo e 

esvaziadas as atribuições do Poder Legislativo, especialmente após a EC nº 1/1969, a 

indagação a respeito dos motivos que levaram a população a desejar uma política 

pública de estabelecimento dos padrões de alcoolemia no trânsito por meio do serviço 

público próprio do Poder Legislativo é pertinente.  

Em pesquisas ao acervo jornalístico da Folha de S.Paulo120, desde a edição do 

CNT/1966, até meados da década de 1970, percebeu-se que a pauta do tráfego e da 

regulação do trânsito foi uma constante nas edições do jornal. O conteúdo da temática 

versou, predominantemente, acerca dos ilícitos penais e administrativos no trânsito, bem 

                                                        
118 A respeito, consultar: OS ILÍCITOS penais do trânsito e sua repressão – Relatoria da Comissão 

Especial designada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. In: BRASIL. Senado 
Federal, Diário do Congresso Nacional (Seção 11), Anais do Senado – 7ª Legislatura – 3ª Sessão 
Legislativa, p. 159-181, Brasília, Senado Federal, 17/28, set. 1973. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

119 A respeito, consultar: OS ILÍCITOS penais do trânsito e sua repressão – Relatoria da Comissão 
Especial designada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. In: BRASIL. Senado 
Federal, Diário do Congresso Nacional (Seção 11), Anais do Senado – 7ª Legislatura – 3ª Sessão 
Legislativa, p. 159-181, Brasília, Senado Federal, 17/28, set. 1973. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016 

120  Optou-se pelo veículo em questão por sua reconhecida importância na comunicação jornalística 
brasileira e por se tratar de um jornal da capital paulista, a qual, à época, assim como atualmente, é um 
município que enfrenta grandes desafios relacionados ao trânsito. 
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como das decisões das administrações municipais atinentes à concretude da 

normatização emanada do CONTRAN e dos CETRANS sobre a política pública do 

trânsito. 

Em muitas matérias121, o jornal enfatiza o desconhecimento da lei de trânsito 

pela população – o CTB/1966 – e as interpretações errôneas das resoluções do 

CONTRAN como fatores obstativos de uma melhor fruição e aplicabilidade da 

regulação do tráfego.  

Dessa arquitetura, percebe-se o criticismo às disfunções da regulação elaborada 

por um sistema aberto pelo próprio meio, dado que converge os interesses da população 

para o exercício da atividade legislativa própria como política pública de regulação do 

tráfego. 

Em uma das matérias do jornal Folha de S.Paulo, chama a atenção a 

caracterização jornalística do CONTRAN como “um órgão meramente normativo, sem 

autoridade para legislar” 122 . Em outra matéria mais antiga, um juiz concedeu um 

mandado de segurança a um proprietário de veículo para que este pudesse trafegar sem 

o cinto, equipamento obrigatório de segurança veicular. Segundo a fundamentação do 

magistrado, “[...] ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei, sendo o uso do cinto de segurança estipulado por resolução do 

CONTRAN, a qual não teria a força jurídica de uma lei”123. 

O destaque de que lei e regulamento não se equivalem na mentalidade da 

população em geral, bem como o é também no entendimento dos especialistas, é um 

fenômeno que necessita ser ponderado como fator de economia comportamental na 

elaboração de políticas públicas de trânsito. 

Ao se constatar que, na dinâmica social, há uma diferenciação hierárquica entre 

lei e regulamento, está-se detectando que existe, concretamente, uma superioridade 

normativa material na sociedade, não necessariamente uma superioridade de fontes. 

Segundo os ensinamentos de Otero (2007), o nexo entre normas de múltiplas 

fontes alicerça-se na hierarquia do relacionamento entre essas normas, entenda-se, o 

                                                        
121 A título de exemplo, citam-se as matérias jornalísticas: MULTAS continuam com as empresas. Folha 

de S.Paulo, São Paulo, 25 jun. 1974. Disponível em: <http://www.acervo.folha.uol.com.br>. Acesso 
em: 01 ago. 2016; O CINTO é ilegal?. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 6, 21 fev. 1972. Disponível em: 
<http://www.acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

122 Excerto da matéria: MULTAS continuam com as empresas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 7, 25 jun. 
1974. Disponível em: <http://www.acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

123 Excerto da matéria: O CINTO é ilegal?. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 6, 21 fev. 1972. Disponível 
em: <http://www.acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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princípio hierárquico tem como alvo a norma em si e não sua fonte124. Ainda em 

acordância com o pensamento do autor (2007), a hierarquia de normas é um critério de 

solução de desinteligências normativas no sistema jurídico125. 

Nessa esteira, verifica-se uma desinteligência normativa no meio e no sistema 

diferenciado em análise, qual seja: a democratização da produção normativa encabeçada 

pela própria lei formal, o CNT à época, permitindo um maior consensualismo e 

participação na resolução dos impasses do trânsito, acarreta um problema de 

legitimação material pela indiferença da sociedade à resolução e reverência à lei. 

Reforça-se aqui que essa indiferença tem como núcleo o regulamento, e não o SNT, e a 

reverência converge-se à lei, e não ao Poder Legislativo. 

Acredita-se que a conceituação de regulamento, de poder normativo do Poder 

Executivo ou de edição de decretos, portarias e resoluções pelos órgãos da 

Administração Pública em sentido lato, torna nebulosa a diferenciação do meio em 

relação à produção normativa dos conselhos.  

Dessa forma, a produção regulamentar dos agentes políticos e dos servidores de 

carreira na gestão pública por meio de atos administrativos de minudência, 

aplicabilidade e administração do poder discricionário confunde e dificulta a 

legitimação material da produtividade normativa do SNT, persistindo também, em 

relação a ele, a desconfiança e resistência próprias da relação adversarial clássica entre 

Administação Pública e cidadãos e alevantando os demais instrumentos normativos que, 

aparentemente, representam um palco de discussão e debate de maior agregação como a 

produção legislativa e o poder constituinte originário e derivado. 

Assim, a política pública de tornar o índice de alcoolemia legislado, ao invés de 

regulado, tem como pano de fundo essa realidade, apesar de a prática regulamentar ser 

uma necessidade não só da governança contemporânea, mas também dos anseios 

participativos da própria sociedade126. 

                                                        
124  Nesse sentido, consultar: OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da 

vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2007. p. 544. 
125  Nesse sentido, consultar: OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da 

vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2007. p. 547. 
126 A respeito, consultar: OS ILÍCITOS penais do trânsito e sua repressão – Relatoria da Comissão 

Especial designada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. In: BRASIL. Senado 
Federal, Diário do Congresso Nacional (Seção 11), Anais do Senado – 7ª Legislatura – 3ª Sessão 
Legislativa, p. 159-181, Brasília, Senado Federal, 17/28, set. 1973. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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Em resposta a essa conjuntura de consternação em relação ao desrespeito e 

desconhecimento da lei de trânsito no início da década de 1970, uma outra resolução do 

CONTRAN foi editada em substituição à de nº 413/1969, a Resolução nº 476/1974. 

Dita resolução estabelecia que:  

 

[...] a concentração de oito decigramas de álcool por litro de sangue, ou 
superior, constitui prova de que o condutor do veículo se acha sob influência 
do estado de embriaguez alcoólica e, para a verificação deste estado seria 
suficiente, além de outros meios, o teste com aparelho de ar alveolar. Além 
do mais, o estado de embriaguez também poderia ser identificado pelo exame 
clínico127. 

 

Quinze anos mais tarde, a Resolução nº 737/1989 substituiu a de 1974, 

mantendo os mesmos parâmetros quantitativos de definição da alcoolemia até a entrada 

em vigor do CTB em 1998128. 

Constata-se que a resposta do sistema de Direito aos anseios legislativos do 

meio, referentes aos índices de alcoolemia, deu-se por uma substituição de resoluções, 

ou seja, o SNT respondeu normativamente muito mais rápido e com muito mais 

habitualidade do que o Poder Legislativo, o qual se confirma moroso, complexo, inapto 

para a realização de programas de Estado e de políticas públicas. Apesar de não ter 

modificado a padronagem de aferição do estado de embriaguez – esta permaneceu, entre 

1969 e 1998, como o de 8 decigramas de álcool por litro de sangue –, a redação e 

detalhamento do exercício do poder de polícia sobre o controle, monitoramento e 

fiscalização do estado de embriaguez no trânsito foi se modificando no intuito de 

clarificar, ampliar os métodos científicos de aferição da alcoolemia e amostragem de 

amostra biológica e também tornar a temática sempre vívida nos meios de comunicação 

e entre a representatividade social organizada. Com certeza, uma estratégia de 

efetividade de política pública do SNT. 

Importante o realce de que, no período de 1969 a 1998, data da entrada em vigor 

do CTB, até então inexistente a diretriz “Alcoolemia e Direção Veicular Segura” da 

ABRAMET, os parâmetros derivativos de pesquisas científicas da área da saúde já 

                                                        
127 Por inexistência da resolução nos arquivos digitais do DENATRAN, o excerto da Resolução nº 476/74 

do CONTRAN foi extraído de: HOFFMANN, Maria Helena; CARBONELL, Enrique; MONTORO, 
Luis. Álcool e segurança – epidemiologia e efeitos. Psicol. Cienc. Prof., Brasília, v. 16, n. 1, p. 28-37, 
1996. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 28-37.  

128 Menciona-se que a publicação do CTB deu-se em 23 de setembro de 1997, prevendo o mesmo sua 
entrada em vigor 120 dias após. A respeito, ver: art. 340, CTB/1997. 
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existiam por meio dos estudos paradigmáticos129, os quais apontavam que índices de 

alcoolemia a partir de 4 decigramas de álcool por litro de sangue já implicam aumento 

do risco de produção de acidentes de trânsito, bem como que, atingido o patamar de 8 

decigramas de álcool por litro de sangue, os riscos já se encontram consideravelmente 

alargados. 

Vê-se, desse modo, que a normatização brasileira não se sobrepõe integralmente 

às recomendações científicas da Medicina. O estabelecimento, via resoluções, de que o 

estado de embriaguez configurava-se a partir da aferição de 8 decigramas de álcool por 

litro de sangue já representava, à época, segundo as constatações médicas, um 

parâmetro consideravelmente alto na majoração do risco de sinistros no tráfego. E por 

que razão a política pública normativa do trânsito, a qual perdurou por quase três 

décadas, não seguiu parâmetros mais rigorosos? Qual seria a inteligência ou 

desinteligência normativa na determinação de um patamar de alcoolemia tido como 

elevado e temerário? 

As possíveis respostas a essas indagações residem na multiplicidade de 

pesquisas científicas sobre a influência do álcool no comportamento humano, bem 

como no impacto de fatores extrínsecos na metodologia aplicada para a medição, assim 

como na amostra biológica padrão para a testagem. Soma-se a esses eventos a forma de 

divulgação dessas informações pela mídia, isto é, o modus operandi e a formalização da 

comunicação em veículos de impacto relevante na sociedade. 

Em pesquisa extensa ao acervo jornalístico da Folha de S.Paulo, muitas matérias 

referentes à embriaguez chamam a atenção e desbordam a concepção científica difusa e 

discrepante acerca da temática. Em matéria do ano de 1969, no mesmo ano da edição da 

primeira resolução do CONTRAN acerca da definição do índice de alcoolemia, o jornal 

publicou uma matéria intitulada “Para beber sem ficar embriagado”130, na qual, segundo 

pesquisas médicas feitas em Londres e Glasgow, havia maneiras consideravelmente 

seguras de se reduzir o efeito embriagador na corrente sanguínea. A pauta traz o leite e a 

frutose – açúcar das frutas – como alimentos que acelerariam a volta à sobriedade após 

o consumo alcoólico.  

                                                        
129 Nesse sentido, consultar capítulo 3º deste trabalho.  
130 Consultar: PARA beber sem ficar embriagado. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 35, 21 out. 1969. 

Disponível em: <http://www.acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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Em outra matéria de dezembro de 1970, “Dosagem alcoólica para os 

motoristas”131, anuncia-se que uma pesquisa feita na Faculdade de Psicologia Aplicada 

da Universidade de Cambridge (Reino Unido) colocava em dúvida a credibilidade e 

eficiência dos testes realizados até então para o estabelecimento dos efeitos do álcool 

nos motoristas, chegando a atestar que uma quantidade pequena de álcool no sangue 

seria um fator positivo para uma melhor condução veicular, haja vista que, estando o 

condutor ciente de que ingeriu bebida alcoólica, o mesmo prestaria mais atenção ao 

desempenhar a condução pelo fato de presumir a influência deletéria do álcool em seu 

comportamento. 

Cita-se, também, outro texto do jornal sob a rubrica de “Bafômetro, o método 

mais seguro de achar o culpado” 132 , o qual dispõe sobre a metodologia de vários 

aparelhos de detecção de álcool pelo sopro, elegendo o método analítico nicloux133 

como o mais confiável para a aferição da polícia administrativa. A matéria explicita que 

outros detectores de álcool, espalhados por bares de Londres e nos EUA para que o 

próprio consumidor de bebidas alcoólicas possa detectar sua capacidade para conduzir, 

não são tão seguros como os que se utilizam desse método. 

Dessarte, as pesquisas científicas internacionais de maior tomo para a aferição 

de um índice de alcoolemia prejudicial ao comportamento do condutor são 

contraditadas por outras pesquisas científicas, tanto da área médica quando de demais 

ciências afins, as quais se propalam pela sociedade por veículos de comunicação 

formadores de opinião, produzindo grandezas vetoriais que se orientam em sentidos 

opostos. Têm-se, com base nessas referências desarmônicas no próprio âmbito do 

cientificismo, projeções de maior tolerabilidade do sistema de Direito do SNT, haja 

vista a elaboração de políticas públicas conformar as produções instáveis e flutuantes da 

ciência no estabelecimento de disposições normativas que precisam subsistir ao tempo e 

externalizar uma certa resistência a ele, mesmo em períodos de muita variabilidade dos 

resultados das pesquisas científicas. 

                                                        
131 Consultar: DOSAGEM alcoólica para os motoristas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 41, 27 dez. 

1970. Disponível em: <http://www.acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
132 Consultar: BAFÔMETRO, o método mais seguro de achar o culpado. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

21 jun. 1970. 1o Caderno, p. 10. Disponível em: <http://www.acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em: 01 
ago. 2016. 

133 A respeito do método nicloux, consultar: AKKARI, Alessandra Cristina Santos; LIMA, Elizabete 
Campos de. Padronização de informações sobre metodologias analíticas para a determinação dos 
níveis de álcool (etanol) em diferentes amostras biológicas. Centro de Ciências Naturais e Humanas, 
Universidade Federal do ABC, Santo André, SP, [s.d.]. Disponível em: <http://www.ufabc.edu.br>. 
Acesso em: 01 ago. 2016.  
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A resposta aos questionamentos anteriormente feitos acerca da consolidação de 

um patamar de alcoolemia mais alto no sangue pelas resoluções do SNT, a despeito das 

pesquisas demonstrarem elevado grau de periculosidade para a condução veicular a 

partir de parâmetros menores, reside exatamente na desinteligência da própria Ciência, e 

não do sistema de Direito.  

O sistema jurídico da Medicina, assim como de outras áreas congêneres, 

ocasiona um impacto contraproducente na elaboração do sistema de Direito, a partir do 

momento que gera informações contraditórias no meio e no SNT. Tanto a sociedade 

quanto o sistema diferenciado em análise são obrigados a absorver as inconsistências e 

convertê-las em política pública formalizada. Nessa transmudação, a inteligência do 

processo alicerça-se na desinteligência ou multiplicidade informacional dos sistemas 

jurídicos, dado que ocasiona uma posição mais refratária e paciente do sistema decisório 

de Direito de implicações jurídicas expressivas na vida e cotidiano dos cidadãos. 

Com o advento do CTB, o qual começou a tramitar no Poder Legislativo em 

1993134 sob a forma de anteprojeto apresentado pelo Poder Executivo, formalizado no 

Projeto de Lei nº 3.710/1993 e tendo sofrido vários apensamentos de projetos sobre a 

mesma temática, já se percebe a evolução dos sistemas jurídicos paralelos da Medicina 

e outras áreas da saúde no programa legislativo de política pública do trânsito.  

Ou seja, da década de 1960 à de 1990, houve um maior concertamento da 

influência nociva do álcool para a condução veicular, dado que se revela nos arts. 174 e 

259135 de um dos substitutivos do projeto de lei em tela, os quais estabeleciam o índice 

de 4 decigramas de álcool por litro de sangue para a comprovação do estado de 

embriaguez do condutor, patamar que se restringiu pela metade em cotejo com as 

resolução do SNT que vigeram até a entrada em vigor do CTB/1997. 

O projeto de lei da Câmara, recebido no Senado como Projeto de Lei da Câmara 

(PLC) no 73/1994136, sujeitou-se a ampla discussão atinente à necessidade ou não de 

definição pela lei em sentido estrito do estado de embriaguez, argumentação que vai de 

                                                        
134  Nesse sentido, consultar: BRASIL. Exposição de Motivos nº 045/1993 do Código de Trânsito 

Brasileiro. Diário do Congresso Nacional (seção I), fl. 14472, de 06 jul. 1993. Disponível em: 
<http://www.camara.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

135  A respeito, consultar: BRASIL. Dossiê Digitalizado do Projeto de Lei (PL) no 3.710, de 1993. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 40 e 61. 

136 A respeito, consultar: BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 73, de 1994. 
Institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Disponível em: <http://www.senado.leg.br>. Acesso 
em: 01 ago. 2016. 
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encontro às reivindicações da década de 1970 pela comissão formada pela OAB para a 

redução dos acidentes de trânsito ocasionados pelo consumo de etanol.  

Segundo as discussões documentadas no dossiê do PLC em comento, os índices 

de álcool no sangue apresentam reações heterogêneas nos condutores, levando-se em 

conta suas particularidades físicas (peso e estatura) e biológicas (metabolismo). 

Segundo o jurista Reale Júnior, cuja opinião foi citada quando do PLC no 73/1994:  

 
[...] do exposto, podemos concluir que, se a ciência médica possui elementos 
para determinar a dosagem alcoólica e os sintomas próprios de cada grau de 
embriaguez, ocorre, entretanto, que por não suceder correlação exata entre a 
dosagem alcoólica e os sintomas , como também pela interferência de fatores 
individuais que modificam esta sintomatologia, não se pode ater 
exclusivamente, para determinação da embriaguez, a critérios objetivos de 
dosagem alcoólica137. 

 
Por conseguinte, casos haveria nos quais um condutor com índice de alcoolemia 

menor do que o estipulado em lei apresentar-se-ia em estado de embriaguez, e outros, 

nos quais um condutor com índices maiores do que o legalmente permitido não 

evidenciaria os sintomas de embriaguez por suas condições pessoais peculiares. 

Essas possíveis e pertinentes circunstâncias fáticas implicariam teratologias 

legais pela definição do estado de inaptidão para o exercício regular do direito de dirigir 

a partir do conceito de embriaguez. Entretanto, ao final das discussões, o assentamento 

de um patamar legal foi mantido para a atuação da polícia administrativa, bem como em 

prol de uma política pública normativa de maior publicidade e solidez para os 

destinatários da norma, os quais, como já exposto, fazem uma diferenciação material 

hierárquica entre lei e regulamento. 

O CTB trouxe o patamar de 6 decigramas de álcool por litro em seu art. 276 do 

texto original da lei. A consolidação de índice superior em 2 decigramas a partir do PL 

no 3710/1993 evidencia um meio-termo entre as resoluções do CONTRAN que vigeram 

por quase 30 anos e as novas proposições legais entrantes no sistema de Direito formal. 

Sabe-se que a imperfeição da lei formal, diga-se, ampliação de disposições abertas à 

complementação pelos conselhos, é fruto da mudança do conceito de legalidade, ou 

melhor, da flexibilização138 desse conceito.  

                                                        
137 Citação no PLC no 73/1994 à opinião de Reale Júnior acerca da supressão do art. 289 do Código Penal 

de 1969, p. 63-65. 
138 Nesse sentido é a ideação de Otero acerca do conceito material de legalidade em: OTERO, Paulo. 

Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: 
Almedina, 2007. p. 162. 
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Todavia, pela influência do meio no SNT, estando em voga uma distinção 

importante entre normas primárias e secundárias no sentire da população em geral e 

também dos especialistas, o CTB inovou ao apresentar uma definição do estado de 

embriaguez, sob um “direcionamento principiológico”. 

Entenda-se esse “direcionamento principiológico” como uma política pública de 

definição do estado de embriaguez pela lei em sentido estrito, tendo esta definição um 

caráter de diretriz, segundo os patamares dos sistemas jurídicos paralelos e 

concomitantes. Se as pesquisas da Ciência Médica e outras correlatas demonstram uma 

variância do grau de embriaguez com a incompatibilidade para a condução veicular, 

que, por sua vez, produz uma regulamentação heterogênea nos países do globo, as quais 

giram em torno de 1 até 15 decigramas de álcool no sangue para a inabilidade de dirigir, 

o CTB, ao estatuir o patamar de 6 decigramas de álcool por litro de sangue como 

medida dessa incapacidade, estabelece uma metanorma de ponderação própria como 

nos casos de colisão de princípios.  

Ao sedimentar um patamar mediano, demonstra a lei que absorveu um pouco de 

cada sistema jurídico paralelo, acatando uma maior restritividade do parâmetro de 

álcool, sem, no entanto, desconsiderar os índices mais flexíveis de legislações 

estrangeiras e pesquisas científicas. 

 Uma década após a entrada em vigência do CTB, a diretriz da Medicina do 

Tráfego “Alcoolemia e Direção Veicular Segura” atesta, em sua conclusão, que não 

existe concentração de álcool segura para a condução veicular. Assim sendo, a 

alcoolemia zero é o único padrão proposto de dirigibilidade sem riscos. A diretriz 

utiliza-se de inúmeras pesquisas médicas, governamentais, de estatísticas de pronto-

atendimentos brasileiros e de gastos do erário e do empresariado com os trabalhadores 

vítimas de acidentes de trânsito para se chegar à conclusão de que o estado de 

semiembriaguez revela sua periculosidade por meio das cifras apuradas em sinistros 

veiculares com vítimas, nos quais a bebida dentro do patamar permitido foi detectada.  

A multiplicidade de fontes e de dados leva ao desfecho de que o estabelecimento 

de qualquer parâmetro de alcoolemia diferente de zero, por mais restritivo que este seja, 

proporciona acidentes, vítimas sequeladas e fatais e, com o amadurecimento tanto das 

Ciências Médicas quanto da Ciência Jurídica nas legislações de países modelo em 

política pública de trânsito, indica-se que a severidade da lei, associada à supervisão 
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rigorosa do seu cumprimento, é uma política pública eficaz para a redução do número 

de acidentes de trânsito ocasionados pela bebida alcoólica139. 

A leitura da diretriz médica em apreço realça seu caráter indicativo da melhor 

política pública do tráfego relacionada à alcoolemia. Seu texto não traz normas de 

atuação médica protocolar para o diagnóstico ou tratamento das pessoas que chegam aos 

prontos-socorros de hospitais após o consumo do etanol. Pelo contrário, o propósito da 

diretriz é demonstrar à população, à sociedade civil organizada e ao sistema 

diferenciado, o SNT, de que a adoção do índice zero de álcool conjugada com a atuação 

afirmativa da polícia administrativa, tanto no cumprimento da legislação de trânsito 

quanto no cumprimento das restrições de venda da bebida alcoólica, é a ação mais 

recomendada para a minoração dos acidentes de trânsito e das causalidades derivativas. 

Na codificação do trânsito, houve, em 2006, uma alteração interessante por 

projeto de lei do Poder Legislativo 140 , o qual modificou o art. 165 de forma 

significativa. A tão almejada política pública de inclusão na lei formal do patamar 

configurador do estado de embriaguez, presente nas discussões da sociedade civil 

organizada desde a década de 1970, fora extirpada do CTB pela Lei nº 11.275/2006, 

produto do projeto de lei ora mencionado. 

Pela leitura do art. 165, com o afastamento da referência legal ao patamar de 6 

decigramas de álcool por litro de sangue, a interpretação sugere que a direção sob 

qualquer quantidade de álcool conformaria a infração administrativa tipificada na 

disposição em comento. Entretanto, essa não foi a mens legis do projeto. Segundo o 

relatório do substitutivo da iniciativa original141, a supressão da unidade de medida, 

expressa na lei em decigramas por litro de sangue, far-se-ia necessária para que 

qualquer meio de prova fosse apto a atestar o estado de embriaguez do condutor, 

inclusive o testemunhal.  

Ou seja, houve uma crise de constitucionalidade na sociedade e de legalidade no 

Poder Legislativo. A crise constitucional refere-se à alegação de recusa de produção de 

provas contra si próprio, segundo o princípio nemo tenetur se detegere ou princípio da 

não autoincriminação. Apesar de o CTB, desde sua publicação, prever a obrigatoriedade 

                                                        
139 A respeito, conferir página 5 da Diretriz em questão: ADURA. F. E. et al. Alcoolemia e direção 

veicular segura. In: Projeto Diretrizes - Associação Brasileira de Medicina de Tráfego Associação 
Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina de Tráfego (ABRAMET), p. 1-7, 11 jul. 2008. 
Disponível em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

140 Nesse sentido, conferir Projeto de Lei (PL) nº 735/2003. 
141 A respeito, consultar: Parecer Reformulado da Comissão de Viação e Transportes do PL nº 735/2003, 

II – voto do relator.  
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ao condutor em realizar os exames toxicológicos e de alcoolemia, caso houvesse 

suspeita pela autoridade policial de direção sob influência142, a principiologia do sistema 

jurídico desbordou sua supremacia à lei em sentido estrito143. A discussão que já se teve 

acerca da hierarquia material da lei em relação ao regulamento dos conselhos em 

acordância com o disposto no art. 5º, inciso II, da CR/1988144, desborda, nessa temática, 

sua migração para a principiologia de direitos e garantias constitucionais.  

A sociedade e o Poder Judiciário passam a externar e consolidar a ponderação 

principiológica do sistema de Direito e dos sistemas jurídicos paralelos ao confrontar 

uma imposição legislativa emanada de uma fonte legítima para tal com princípios 

implícitos na CR/1988145 e também insertos nos sistemas de comunicação do meio e no 

sistema formal de Direito internacional. 

Por sua vez, a crise de legalidade do Poder Legislativo demonstrou-se pela 

desconstrução de uma política pública legalizada com o advento do CTB, há muito na 

pauta das discussões da sociedade e da imprensa com o objetivo de maior publicidade e 

legitimação da regulação atinente à alcoolemia para que se pudesse construir uma outra 

política pública legalizada: a legitimação de qualquer meio de prova apto a constatar o 

estado de embriaguez. 

Todas as resoluções do CONTRAN editadas após a entrada em vigor do CTB de 

1997146 regulavam as devidas conversões do patamar estabelecido em lei – decigramas 

                                                        
142 Nesse sentido, conferir art. 277 do CTB/1977 em seu texto original.  
143 Nesse sentido, conferir: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 96219/SP. Rel. Min. 

Celso de Mello. Brasília, 09 out. 2008. Diário de Justiça, Brasília, 15 out. 2008. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 01 ago. 2016; e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial nº 247.123/RS 2000/0009017-4. Min. Rel. Francisco Falcão. - Primeira Turma. Brasília, 06 
maio 2004. Diário de Justiça, Brasília, 31 maio 2004. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso 
em: 01 ago. 2016. 

144 Art. 5º, inciso II da CR/1988: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; [...]” (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 
1988. Diário Oficial, Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 
01 ago. 2016). Reitera-se o entendimento jurisprudencial já citado no trabalho a respeito da não 
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança pelo fato de esta imposição estar, à época, prevista em 
resolução apenas. Conferir matéria jornalística: O CINTO é ilegal?. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 6, 
21 fev. 1972. Disponível em: <http://www.acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

145 O princípio da não autoincriminação é corolário da disposição do art. 5º, LXIII, e art. 8º, 2, alínea g, da 
Convenção Americana de Direitos Humanos. 

146 A respeito, consultar: BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Resolução nº 52, de 21 
maio 1998. Disciplina o uso de medidores da alcoolemia e a pesquisa de substâncias entorpecentes no 
organismo humano de acordo com os artigos 165, 276 e 277 do Código de Trânsito Brasileiro e dá 
outras providências. Diário Oficial, Brasília, 22 maio 1998. Disponível em: 
<http://www.denatran.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016; e BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN). Resolução nº 81, de 19 nov. 1998. Disciplina o uso de medidores da alcoolemia e a 
pesquisa de substâncias entorpecentes no organismo humano, estabelecendo os procedimentos a serem 
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por litro – com as devidas margens de erro, em consonância com os métodos e amostras 

biológicas utilizados, sendo o ar alveolar a amostra mais confiável e descomplicada para 

a atividade de polícia administrativa, caso não houvesse recusa no fornecimento de 

meio de prova pelo condutor sob suspeita.  

Não haveria, tecnicamente, qualquer empecilho para que também a regulação do 

SNT previsse a possibilidade de comprovação da embriaguez por outros meios de prova 

que não os científicos e estipulasse a avaliação sintomática pela autoridade policial 

como plenamente hábil a certificar tal estado no caso de recusa do motorista ao 

fornecimento de qualquer material biológico ou à submissão a exame clínico pelo 

médico legista. A normatividade do CONTRAN já abarcou inovações sem paralelo na 

codificação do trânsito, sendo o próprio estado de embriaguez uma definição dada pela 

atividade regulatória durante a vigência da codificação de 1966. A deslegalização do 

patamar-referência de alcoolemia era prescindível para a validação do meio testemunhal 

de prova para a embriaguez.  

A resolução do CONTRAN nº 206/2006, editada logo após essa inovação legal 

trazida pela Lei nº 11.275/2006, como não poderia deixar de ser, continuou utilizando-

se da referência-padrão para aferição do estado de embriaguez – 6 decigramas de álcool 

por litro de sangue – e ratificando e detalhando as percepções sintomáticas desse estado 

às quais deveriam ser observadas e relatadas pela autoridade policial ao certificar a 

alcoolemia mediante seu próprio testemunho. Portanto, se o índice acima de zero de 

embriaguez continuava a viger para a tipificação do art. 165 do CTB, o corte da 

referência na lei faz-se desprovido de sentido, considerando-se que se o regulamento é 

meio legítimo para definir a alcoolemia, como sempre o foi, também o é para a 

definição da validade da prova testemunhal. 

Veem-se, dessas considerações, as imperfeições do serviço público típico do 

Poder Legislativo e as incongruências do sistema representativo em termos de 

legalização de políticas públicas de trânsito, tendo-se em conta as disfunções 

conceituais de legitimidade e hierarquia material entre lei e regulamento perceptíveis na 

construção da codificação e regulação do tráfego. 

O CTB, em 2008, deu um passo notável e precursor no sistema de Direito 

brasileiro para o estabelecimento do índice de alcoolemia zero, tornando a direção sob 

                                                                                                                                                                   
adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes. Diário Oficial, Brasília, 20 nov. 1998. 
Disponível em: <http://www.denatran.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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qualquer influência de álcool uma penalidade administrativa gravíssima 147 . Essa 

reforma introduziu-se no sistema de Direito anteriormente à publicação da diretriz da 

ABRAMET em questão e foi fruto de um amálgama de políticas públicas da saúde, 

primordialmente emanadas de um outro sistema – o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas (SISNAD) –, por intermédio do órgão técnico vinculado ao 

CONAD (Conselho Nacional Antidrogas), denominado de Câmara Especial de Políticas 

Públicas sobre o Álcool, o CEPPA148.  

Ressalta-se que as diretrizes traçadas pelo CEPPA foram primeiramente 

absorvidas pelo Poder Executivo, o qual restringiu o direito de comercialização de 

bebidas alcoólicas em faixas de domínio de rodovias federais por medida provisória 

editada149 pela emergência da proximidade com o período do carnaval de 2008. A 

consternação acerca da condução veicular após o consumo alcoólico em época de 

tradicional celebração, com o comprovado crescimento dos acidentes de trânsito em 

estradas, proporcionou a captação de uma política pública de saúde e sua inserção na 

regulação do trânsito. Mais uma vez, a atuação da Administração Pública em sede de 

produção normativa foi pioneira e prova que a atividade regulatória do Poder Público 

está apta a corrigir as imperfeições e delongas do Poder Legislativo contemporâneo. 

Posteriormente, a Medida Provisória (MP) nº 415/2008 tornou-se a tão conhecida Lei 

Seca ou Lei de Alcoolemia Zero, Lei nº 11.705/2008. 

Dessa arquitetura, depreende-se que o sistema de Direito alimenta-se e 

retroalimenta-se de outros sistemas de Direito, os quais absorvem e reconstroem os 

sistemas jurídicos compartimentalizados das Ciências. A compartimentalização da 

ciência, bem como sua variância, não é fator desvantajoso para a política pública em 

geral. Políticas públicas normativas nutrem-se de outras políticas públicas normativas. 

Em uma relação temporal e espacial, a sistematização das políticas desagrega-se e 

agrega-se pela faticidade de cada uma no meio em que fora posta, e esse movimento de 

                                                        
147 Nesse sentido, conferir: arts. 165 e 276 do CTB. Ressalta-se que a infringência ao art. 165 do CTB já 

era classificada como uma penalidade gravíssima. Entretanto, a tipificação só se dava a partir da 
verificação do patamar de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, segundo o texto original do 
CTB/1997, Lei no 9.503/1997. 

148 A respeito, consultar: BRASIL. Exposição de Motivos da Medida Provisória (MP) nº415, de 21 jan. 
2008. Proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais e acresce dispositivo à Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro. Diário da Câmara dos 
Deputados, p. 4602, 22 fev. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 
2016. 

149 A MP em apreço é a MP nº415/2008, supracitada.  
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união e de disjunção é salutar para o empirismo peculiar a toda e qualquer política 

normativa.  

O empirismo da política insculpida na norma, seja esta primária ou secundária, 

revela sua impregnância social e sua viabilidade em termos de atividade de polícia 

administrativa de restrição de liberdade e de poder de monitoramento, controle e 

fiscalização dessa restrição, informação que só se pode aferir com base na prática da 

tentativa de sua implantação. 

A Lei Seca de 2008 não estabeleceu somente a alcoolemia zero para a licitude da 

condução de veículos, mas também inseriu no CTB a presunção de culpa no caso de 

recusa do condutor em submeter-se aos testes de aferição do estado de embriaguez 

feitos pela polícia administrativa150.  

Enquanto a Lei nº 11.275/2006, de dois anos antes, retirou do CTB a indicação 

do índice de alcoolemia para a configuração da embriaguez por meio de prova 

testemunhal com receio de que a determinação legal em decigramas por litro tornasse a 

prova testemunhal ilegal, a Lei nº 11.705/2008 passou a determinar que a recusa à 

submissão ao teste implicaria autoincriminação. Em outros termos, a não 

obrigatoriedade em fornecer material biológico ou submeter-se a teste clínico pelo 

princípio do bloco constitucional nemo tenetur se detegere acarretou, pouco tempo 

depois, em outra mudança legislativa que fere o próprio princípio da não 

autoincriminação. 

Com o intuito de correção dessa inconsistência legislativa, a Lei nº 12.760/2012 

– Lei Seca de 2012 – torna a submissão aos testes de constatação de embriaguez uma 

“faculdade condicionada” e não obrigatoriedade como o era desde 1998, com a entrada 

em vigor do CTB. Diz-se “faculdade condicionada”, pois a presunção de culpabilidade 

pela recusa à submissão aos testes de aferição de embriaguez 151  ainda persiste na 

sistemática do código, uma vez que essa rejeição em colaborar com a fiscalização do 

trânsito acarreta sanção administrativa, a qual corresponde, na espécie, àquela imputada 

ao condutor que dirige sob a influência152. 

A Lei nº 12.971/2014, em outra reforma, também corrobora o que já havia sido 

dito acerca da compatibilidade entre o estabelecimento legal de um índice mínimo de 

                                                        
150 A respeito, consultar § 3º do art. 277 do CTB/1997, Lei no 9.503/1997. 
151 O afastamento da presunção de culpabilidade mostra-se na substituição da expressão “será submetido” 

por “ poderá ser submetido” no caput do art. 277 do CTB/1997, Lei no 9.503/1997. 
152 A sanção administrativa imposta para a recusa à submissão aos testes de alcoolemia é a prevista no art. 

165 do CTB/1997, Lei no 9.503/1997. 
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alcoolemia com a validade da prova testemunhal. Ao tipificar o crime do art. 306 do 

CTB, punível com pena restritiva de liberdade, estipula-se o índice comprobatório de 

comprovada embriaguez, ao mesmo tempo que se permite a averiguação desta por 

qualquer meio de prova válido153. 

Esse movimento reformador do CTB pelo Poder Legislativo nos anos de 2006, 

2008, 2012 e 2014, apesar de significativo quantitativamente, divulga, de fato, as 

impropriedades legais que necessitavam de correção ou implementações, as quais  

poderiam, sem percalços, ter sido feitas pelas resoluções do CONTRAN sem que 

houvesse qualquer usurpação do poder regulamentar pelo órgão executivo.  

A diretriz da Medicina de Tráfego em análise, na verdade, é um espelho das 

modificações legislativas e das discussões jurídicas no sistema formal de Direito e no 

meio, não sendo precedente ou precursora na indicação de políticas públicas de trânsito. 

A formalização da alcoolemia zero como único padrão seguro para a condução veicular 

é fruto da simbiose evolutiva do SNT, da sociedade brasileira e da comunidade 

internacional em constante integração e desconfiança em relação à Ciência Médica e 

suas evidências. 

Todavia, a criação dessa especialidade médica em 1994 – a Medicina de Tráfego 

– e a consolidação dos trabalhos da ABRAMET trouxeram visíveis avanços na 

democratização e abertura do CONTRAN na elaboração de suas resoluções. A 

associação é citada textualmente nas resoluções mais recentes que versam sobre a 

temática concernente à especialidade 154 ; e o canal comunicativo entre sistema 

diferenciado e meio, SNT e sociedade, foi integrado no produto do trabalho do órgão do 

Poder Executivo em evidente registro de que o SNT assimila a produção jurídica do seu 

meio. 

 

                                                        
153 Nesse sentido, atentar-se para o § 2º do art. 306 do CTB/1997, Lei no 9.503/1997. 
154  Nesse sentido, consultar, a título exemplificativo: BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN). Resolução nº 432, de 23 jan. 2001. Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 
pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diário Oficial, Brasília, 23 
jan. 2003. Disponível em: <http://www.denatran.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016; e BRASIL. 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Resolução nº 206, de 06 set. 2016. Estabelece o Sistema 
de Notificação Eletrônica. Diário Oficial, Brasília, 08 set. 2016. Disponível em: 
<http://www.denatran.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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3.1 Diretrizes “Efeito do uso de drogas (cannabis, anfetaminas, cocaína, opiáceos e 
alucinógenos) sobre o comportamento e a cognição de motoristas” e “Uso de 

benzodiazepínicos e risco de acidente de trânsito” 
 

As diretrizes da ABRAMET que versam sobre o efeito do uso de drogas que não 

o álcool na condução veicular foram elaboradas no ano de 2012, em meio ao cenário 

reformista do CTB em relação aos seus arts. 165, 276, 277 e 306, todos já abordados 

nesta dissertação. 

A sanção administrativa e penal imputada à condução veicular sob efeito de 

alguma substância psicoativa, além do álcool, complementa-se pela influência de outros 

entorpecentes, ilícitos e lícitos, no comportamento humano, que impactam as 

habilidades cognitivas, sensoriais e psicomotoras no exercício da direção. Optou-se por 

tratar de duas diretrizes na mesma seção, uma vez que ambas discorrem sobre 

substâncias psicoativas, segregando-se apenas pelo tratamento que recebem da 

regulação brasileira e mundial em termos da licitude quanto a seu uso, porte, depósito e 

comercialização155. 

Atente-se para a expressão genérica contida no dispositivo legal, qual seja: 

 
Art. 165 do CTB. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência e o art. 306.  Conduzir 
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência156. 

 
Denota-se que a entorpecência pode se verificar por um amplo leque de 

substâncias, proibidas ou permitidas, e que a lei em sentido estrito não é meio próprio 

para o detalhamento e especificação de fármacos e nem para a caracterização e precisão 

dos métodos, amostras biológicas e índices de referência a ser utilizados nessa aferição 

de controle e monitoramento pela polícia administrativa. 

A normatização do CONTRAN ou de outros conselhos abertos pertencentes à 

Administração Pública elaboram regulamentos diferenciados da produção regulamentar 

das agências reguladoras, órgãos técnicos e compostos por servidores públicos de 

                                                        
155 Menciona-se que a tipificação penal de condutas que envolvem drogas ilícitas engloba uma grande 

quantidade de verbos-núcleos, dos quais somente os mais relevantes para este estudo foram 
mencionados. Nesse sentido, consultar: arts. 28 e 33 da Lei no 11.343/2006. 

156 BRASIL. Lei no 9.503, de 23 set. 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial, 
Brasília, 25 set. 1997, grifos nossos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 
2016. 
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carreira. Como já ressaltado, nem o meio e talvez nem mesmo o SNT, in casu, tenham 

se apercebido dessa diferenciação sistêmica, a qual se dá pela conotação democrática 

que os conselhos abarcam. 

Na esteira de Otero (2007)157, a democratização do Poder Executivo ocorre em 

compasso com a tecnocracia desse mesmo poder, isto é, a impregnância da sociedade 

civil organizada, da população em geral e da comunidade internacional nas 

regulamentações dos “conselhos de canal aberto” do Poder Público tem crescido e se 

implementado ao mesmo tempo que o tecnicismo burocrático e a força das decisões de 

viés científico e especializado ganham importância e relevância imperiosa para a 

regulação de políticas públicas e para o exercício do poder de polícia. 

Esse engrandecimento pari passu de ambos os atributos da atividade 

regulamentar – democracia e tecnicismo – tem-se albergado sob a estrutura dos 

conselhos, quer dizer, a idealização dos conselhos e das Câmaras Temáticas, órgãos 

técnicos vinculados aos primeiros, engloba tanto a qualidade tecnocientífica quanto 

democrática ao buscar o conhecimento especializado não somente nos servidores do 

quadro da Administração Pública, mas também pela participação ativa dos 

representantes da sociedade civil organizada, agentes políticos e especialistas na matéria 

em discussão. Indiretamente, a abertura dos conselhos à sociedade promove uma 

abertura difusa à comunidade internacional, já que a difusão e intercâmbio de 

conhecimento irradiam as experiências, tecnicismo e atividade regulatória das demais 

sociedades para dentro do contexto brasileiro, repercutindo nos esforços dessa realidade 

para a melhoria da atividade de regulação. 

Com fundamento nessa conjectura, inicia-se o estudo das duas diretrizes da 

Medicina de Tráfego, focando-se em recente polêmica da regulação do trânsito no 

Brasil, a qual versa sobre uma mudança no parâmetro da amostra biológica para a 

realização do exame toxicológico apto a detectar o uso de drogas pelos motoristas. 

 

 

 

 

 

                                                        
157  Acerca do desenvolvimento contraditório do Direito administrativo, consultar: OTERO, Paulo. 

Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: 
Almedina, 2007. p. 282. 
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3.1.1 O exame de larga janela de detecção: a inevitabilidade da inovação 

 
O exame toxicológico de larga janela de detecção158 é mais uma política pública 

regulatória recém-incorporada ao Direito brasileiro, exigido durante os procedimentos 

de habilitação, renovação e mudança da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as 

categorias C, D e E159, inovação trazida pela lei nacional que normatiza a profissão de 

motorista160. Referido diploma legal modificou a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) na seção acerca das medidas preventivas de Medicina do Trabalho 161 , 

especificando a imperatividade do exame para os motoristas profissionais. O CTB162, 

normatização que rege amplamente o procedimento de obtenção e renovação da licença 

administrativa para conduzir veículos, também foi alterado com a inserção de referido 

exame, dados que desvelam o impacto dessa obrigatoriedade na vida cotidiana dos 

cidadãos. 

O dado mais significativo acerca dessa inovação é que ela foi inserida, 

primeiramente, no Brasil, por intermédio da Resolução nº 460/2013 do CONTRAN, e 

não do serviço público do Poder Legislativo. Em 2012, com a edição da primeira lei que 

regulou a atividade do motorista profissional – Lei nº 12.619/2012 –, à CLT foi 

acrescentada uma seção no Título III, o qual versa sobre as normas especiais de tutela 

do trabalho.  

A recém-criada seção IV-A da CLT passou a regular o serviço do motorista 

profissional, e no art. 235-B desta, concernente aos deveres do motorista, a lei 

estabeleceu a obrigatoriedade de o mesmo submeter-se a teste e programa de controle 

de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador e com ampla ciência 

do empregado163. Inclusive, a recusa à submissão a esse programa foi considerada 

                                                        
158 A respeito do exame em comento, entenda-se aquele que analisa amostras de cabelo, pelo e unhas para 

a detecção de substâncias psicoativas que não o álcool. É o teste que utiliza a queratina como parâmetro 
de análise laboratorial. 

159 A respeito das categorias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ver: art. 143, Lei no 9.503/1997. 
160 A respeito, consultar: BRASIL. Lei nº 13.103, de 02 mar. 2015. Dispõe sobre o exercício da profissão 

de motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, 
e 11.442, de 5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores autônomos de carga), para disciplinar a 
jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; altera a Lei no 7.408, de 25 de 
novembro de 1985; revoga dispositivos da Lei no 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá outras 
providências. Diário Oficial, Brasília, 03 mar. 2015. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13103.htm>. Acesso em: 01 ago. 
2016.. 

161 A respeito, consultar: art. 168, § 6º e § 7º do Decreto-Lei no 5.452/1943. 
162 A respeito, consultar: art. 148-A da Lei no 9.503/1997. 
163 Nesse sentido, consultar: art. 235-B, VII, CLT/1943 (redação original dada pela Lei nº 12.619/2012). 
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infração disciplinar ope legis, explícita na própria CLT, passível de penalização nos 

termos da mesma164. 

Assente nessa inovação legislativa, o CONTRAN editou a Resolução nº 

460/2013, a qual acrescentou à Resolução nº 425/2012 165  do CONTRAN a 

obrigatoriedade de realização de exame toxicológico de larga janela de detecção para 

consumo de substâncias psicoativas, exigido para renovação e adição de habilitação nas 

categorias C, D e E como procedimento médico específico do exame de aptidão física e 

mental do condutor. 

Imediatamente, houve reação à inovação reguladora. A sociedade civil 

organizada, por meio dos departamentos de trânsito estaduais, da Associação Nacional 

dos Detrans (AND), ABRAMET, bem como dos sindicatos de trabalhadores de 

transporte rodoviário por todo o país, tem combatido veementemente a imposição 

regulatória de realização do exame sob um enfoque multidisciplinar que abarca desde a 

inconstitucionalidade da exigência até os aspectos fáticos de carência de laboratórios 

credenciados, alto custo dos exames e ineficácia comprobatória do exame no 

incremento da segurança no trânsito. 

Essa posição adversarial dos atores sociais interessados e especializados 

promoveu-se, em um primeiro momento – quando da edição da Resolução nº 460/2013, 

corolário da já modificada Lei nº 12.619/2012 –, pela peculiaridade conceptiva do SNT 

e do CONTRAN, ambos de cunho muito mais federalista do que democrático, 

diferentemente do que ocorria no CNT/1966.  

Portanto, a concentração representativa do SNT por membros governamentais de 

todas as esferas da Federação e a concentração do CONTRAN por membros do 

Governo Federal somente e não da sociedade enfraqueceu o que Ayres e Braitwaite 

denominam de “regulação responsiva”166, construção de governança pública que leva 

em consideração aspectos de economia comportamental, motivação de sujeição dos 

múltiplos atores sociais à regulação, bem como o levantamento de soluções 

heterogêneas para os impasses que afloram cotidianamente. 

Em um segundo momento, com a vigência da Lei nº 13.103/2015, revogadora de 

muitos dispositivos da Lei nº 12.619/2012, o exame toxicológico de janela de detecção 

                                                        
164 A penalidade do art. 482 da CLT/1943, demissão por justa causa, é uma das cabíveis ao caso. 
165 Resolução nº425/2012 do CONTRAN é a que dispõe sobre o exame de aptidão física e mental e a 

avaliação psicológica no procedimento de obtenção e renovação da CNH. 
166 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive regulation: transcending the deregulation debate. 

Oxford, UK: Oxford University, 1992. 
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mínima de 90 dias passou a constar explicitamente na CTL/1943 e no CTB/1997, fato 

que legalizou a normatização anteriormente empreendida pelo CONTRAN e suprimiu 

da pauta das manifestações contrárias ao teste a usurpação do poder regulamentar pelo 

Poder Executivo e a ilegalidade da Resolução nº 460/2013. Todavia, o movimento 

contrário do meio social ao exame permaneceu, e os manifestos de protesto à inovação 

legal continuaram a propagar a discordância à nova política pública. Ou seja, não se tem 

uma discussão de fontes nesse caso, mas de mérito de política pública. 

Essa temática, como não poderia deixar de ser, pertence também ao âmbito 

internacional e pode ser melhor compreendida em cotejo com os sistemas jurídicos 

comparados. 

 

3.1.2 A temática na sociedade norte-americana  

 

O exame de substâncias psicoativas em cabelos e pelos para o regular exercício 

da atividade laborativa de motorista é matéria também de atual evidência e recém-

legislada nos EUA.  

Grande parte da literatura que discute a chegada dessa modalidade de testagem 

ao Brasil apregoa o ineditismo brasileiro ao normatizar a obrigatoriedade de realização 

do exame167. Faz-se importante asseverar que há pioneirismo brasileiro na realização do 

teste como obrigação ope legis. Porém, deve-se compreender com cautela a 

diferenciação entre originalidade e vanguardismo e em quais pontos o Brasil é precursor 

na temática e em quais outros o país apenas segue uma tendência internacional de 

intensa regulação da atividade de motorista profissional.  

O ineditismo nacional não se refere ao emprego do teste de larga janela de 

detecção para aferição de substâncias psicoativas em motoristas profissionais. Essa é 

uma intelecção essencial. Nos EUA, em dezembro do ano de 2015, o Código de Leis 

Federais do país, compreendido como a compilação dos diplomas normativos da 

Federação norte-americana, foi modificado pela Lei nº 114-94/2015168, denominada de 

                                                        
167 A respeito, consultar: LEYTON, Vilma et al. Hair drug testing in the new Brazilian regulation to 

obtain professional driver‟s licence: no parallel to any other law enforcement in the world. Addiction, 
v. 110, n. 7, p. 1207-1208, July 2015. Disponível em: <http://www.researchgate.net>. Acesso em: 01 
ago. 2016. 

168 A respeito, consultar: EUA. Fixing America‟s Surface Transportation Act. Public Law 114-9, 4 Dec. 
2015. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/22/text>. Acesso em: 
01 ago. 2016.  
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“America’s Surface Transportation Act” [Lei Federal de Transporte Terrestre], a qual 

alterou o título 49, §31306 do U.S.C. (United States Code)169.  

Referido título versa sobre o transporte, e a seção §31306 tem como rubrica 

“Álcool e Testagem de Substâncias Controladas”. Nessa seção, a norma primária norte-

americana outorga ao secretário dos Transportes a competência para regulamentar um 

programa de testagem dos motoristas profissionais por seus empregadores na fase 

admissional, por motivo de suspeita, de forma aleatória e posteriormente a acidentes de 

trânsito para substâncias psicoativas de uso controlado e para uso de álcool em 

desacordo com as leis norte-americanas. A norma federal prescreve que dita 

regulamentação deve – enfatiza-se aqui a obrigação do administrador – permitir ao 

empregador a opção pelo exame de substâncias psicoativas em cabelos e pelos, sendo 

essa disposição a inovação trazida pela Lei no 114-94/2015. 

Assim, por ser matéria nova na ordem jurídica norte-americana, ainda não há 

regulamentação do Departamento de Transportes norte-americano 170  sobre os 

protocolos a ser seguidos pelos empregadores de motoristas profissionais para a 

realização do exame de larga janela de detecção. A regulamentação das testagens em 

motoristas profissionais restringe-se, até o momento, a fluidos corporais, mais 

especificamente à urina171. Entretanto, a opção pela testagem de amostras de queratina é 

considerada juridicamente válida e hábil à aferição de entorpecentes em motoristas de 

veículos de grande porte nos EUA por uma norma primária federal ainda a ser 

regulamentada pela Administração Pública. 

Vê-se, dessa forma, que o emprego do teste em motoristas profissionais de 

forma periódica e em fase pré-admissional chegou, sim, primeiramente no Brasil, 

considerando-se a data de publicação da lei da profissão de motorista e a 

regulamentação vigente do CONTRAN e do MTPS (Ministro de Estado do Trabalho e 

Previdência Social)172 acerca da cogência e aplicabilidade do teste. Nos EUA, a lei 

federal é posterior à brasileira em alguns meses, e a regulamentação pelo Poder Público 

ainda inexiste.  

                                                        
169 A respeito, consultar: EUA. Government Publishing Office (GPO). 49 USC 31306/U.S.C. Disponível 

em: <https://www.gpo.gov>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
170  A respeito, consultar: EUA. Department of Transportation (DOT). Disponível em: 

<https://www.fmcsa.dot.gov>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
171  A respeito, consultar: EUA. Department of Transportation (DOT). § 382.603 e 49 CFR Part 

40/FMCSA/DOT. Disponível em: <http://transportation.gov>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
172 Respectivamente, Lei no 13.103/2015, Resolução no 583/2016 do CONTRAN, e Portaria no 116/2015 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). 
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Contudo, como asseverado acima, o reconhecimento do exame como válido na 

ordem jurídica para o monitoramento e fiscalização dos motoristas profissionais não é 

ineditismo brasileiro e possui convergência com a legislação norte-americana. 

A diferenciação entre a normatização primária nos EUA e no Brasil dá-se pela 

eleição do teste em cabelos e pelos como a única opção obrigatória pela legislação 

trabalhista e do trânsito, estando este teste diretamente vinculado ao procedimento 

administrativo de licença para dirigir, seja na modalidade de habilitação, de renovação 

ou de mudança de categoria da CNH. Assenta-se, nessas peculiaridades, o ineditismo 

nacional.  

O Brasil optou por vincular o CTB à relação de emprego entre motorista 

profissional e empregador quanto às medidas preventivas de Medicina do Trabalho, 

ampliando o espectro de aplicabilidade do teste com base em amostras de queratina. 

Para a relação de emprego, o exame se faz imperativo previamente à admissão e 

posteriormente à demissão do empregado motorista, e, vinculado à legislação de 

trânsito, passou também a ser requisito para a obtenção da licença para conduzir os 

veículos considerados de utilização profissional: os de grande porte em geral. 

De toda sorte, as penalidades administrativas, civis173 e penais nos Estados 

Unidos são mais severas em relação às brasileiras e englobam, da mesma forma, a 

suspensão da licença para dirigir ao motorista infrator, penas pecuniárias ao empregador 

e ao motorista, pena de prisão ao motorista e imposição de uma série de medidas 

preventivas e educativas, tanto ao empregador quanto ao motorista, sendo a mais 

recente implantada o que se denomina de ignition interlock law, ou seja, a determinação 

de instalação de dispositivo de travamento de ignição em veículos de motoristas que já 

foram flagrados alcoolizados. O veículo com referido dispositivo só dá partida caso a 

quantidade de álcool no hálito do motorista esteja dentro dos padrões legais.  

Além dessas penalidades, uma consequência socioeconômica da detecção, 

pelos empregadores de motoristas profissionais, de que candidatos a uma posição de 

emprego ou funcionários do quadro de empresas de transporte testaram positivo no 

exame de urina ou de larga janela de detecção – com a recente modificação da 

“America’s Surface Transportation Act” – é a não contratação, suspensão do contrato 

de trabalho e demissão por justa causa, exatamente o mesmo desfecho que se espera 

com a entrada em vigor da lei do motorista profissional no Brasil. 
                                                        
173  A respeito, consultar: EUA. Department of Transportation (DOT). § 382.603 e 49 CFR Part 

40/FMCSA/DOT. Disponível em: <http://transportation.gov>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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De todo o exposto, percebe-se que o Brasil elegeu e normatizou o teste de larga 

janela de detecção como o único juridicamente válido no país para a aferição de 

substâncias psicoativas e entorpecentes, traçando marcadores de periodicidade da 

testagem que concatenam a Medicina do Trabalho e o procedimento de licença para 

dirigir. O ineditismo reside aí. Entrementes, o reconhecimento da validade científica do 

teste em amostras de queratina pela ordem jurídica e a intensa regulação dos motoristas 

profissionais e da relação de trabalho entre estes e seus empregadores, bem como a 

severidade de penalidades jurídicas e de impacto social e econômico decorrentes das 

políticas públicas regulatórias, são consonantes ao movimento de intensa ingerência das 

nações atuais, mormente na matéria de segurança no trânsito, em todos os setores que se 

relacionam com o meio ambiente em movimento. 

 

3.1.3 A Medicina do Tráfego e os embates na seara científica nacional: 

ambientalização do trânsito 
 

A ABRAMET tem manifestado veemente oposição à eleição do exame pela 

legislação nacional para aferição da aptidão para conduzir veículos automotores174, 

assim como a Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTOx)175 e a Associação Nacional 

de Medicina do Trabalho (ANAMT)176. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e 

Medicina Laboratorial (SBPC/ML), através de sua recomendação sobre coleta e preparo 

de amostra biológica, aponta também as limitações do exame de amostras de cabelo 

para a detecção de substâncias entorpecentes 177 . Vê-se que a presença maciça da 

categoria médica e das especialidades médicas nas discussões jurídicas é uma 

                                                        
174 A respeito, consultar: ALVES JR., Dirceu Rodrigues. Exame toxicológico: excesso ou realidade. In: 

BRASIL. Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET). Diretrizes e consensos 
médicos, fev. 2016. Disponível em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

175 A respeito, consultar: SÃO PAULO. Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox), de 27 de maio de 
2014. Ref. Resolução do CONTRAN no 460/2013, que entrará em vigor no dia 1° de Julho de 2014. 
Disponível em: <http://www.abramet.com.br/files/manifesto_sbtox_res_460.pdf>. Acesso em: 01 ago. 
2016. 

176  A respeito, consultar: BRASIL. Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT). 
Posicionamento oficial da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) referente à 
Portaria nº 116 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, de 13 nov. 2015. Regulamenta a 
realização dos exames toxicológicos previstos nos §§ 6º e 7º do Art. 168 da CLT. Diário Oficial, 
Brasília, 16 nov. 2015. Disponível em: <http://www.anamt.org.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

177 A respeito, consultar: ANDRIOLO, Adagmar et al. Recomendações da Sociedade Brasileira de 
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): coleta e preparo da amostra biológica. 
Barueri, SP: Manole, 2014. Disponível em: 
<http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2016.  



71 

decorrência natural da clara interconexão disciplinar e da utilização da Ciência Médica 

para o embasamento das tomadas de decisão em âmbito de Direito formal. 

Deve-se considerar, com detença e estima, essa aproximação da Medicina e do 

Direito, haja vista que o cientificismo e a tecnologia têm impregnado a sociedade com 

uma excessiva confiança e fé nos testes laboratoriais, e a Ciência Médica tem emitido 

pareceres e diretrizes que desbordam essa preocupação. As inquietudes das 

comunidades médicas têm vulto significativo, uma vez que as especialidades médicas 

estão conscientes do ônus e peso que os resultados laboratoriais acarretam à facticidade 

cotidiana e à juridicidade178 consequencial.  

Os protocolos e as diretrizes médicas, especialmente da ABRAMET179 e da 

SBPC/ML180, publicizam a melhor literatura mundial acerca dos efeitos de alteração 

cognitiva e psicomotora que os entorpecentes e as drogas 181  acarretam ao 

comportamento do motorista, bem como apresentam as dificuldades de coleta de 

informações, as externalidades e variabilidades que fazem a pesquisa científica padecer 

e as possíveis brechas impactantes nos resultados obtidos.  

Apontam-se, com bastante destaque, os graus de recomendação e de força de 

evidência das conclusões dos estudos científicos, reforçando que a análise científica 

laboratorial deve complementar-se por uma série de práticas protocolares de avaliação 

individual do paciente, exame clínico e histórico de vida e familiar. Já a eleição, em 

específico, da amostra de queratina para essa aferição e imposição de penalidades 

jurídicas e extrajurídicas, também sofre as fraturas da inconsistência científica e 

demanda por uma política pública multifocal de assistência ao dependente químico, de 

educação no trânsito, de fiscalização eficiente, dentre tantas outras recomendações. 

Por essa razão, as manifestações públicas da categoria, em suas múltiplas 

especialidades, a respeito da ineficácia do exame de larga detecção e de suas diversas 

                                                        
178 Expressão, apesar de desigual, alusiva ao trabalho habermasiano em: HABERMAS, Jürgen. Direito e 

democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: Tempo 
Brasileiro, 1997. v. 1. 

179 A respeito, consultar: LEYTON V. et al. Efeito do uso de drogas (cannabis, anfetaminas, cocaína, 
opiáceos e alucinógenos) sobre o comportamento e a cognição de motoristas. In: Projeto Diretrizes - 
Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina de Tráfego (ABRAMET), p. 3-11, 15 
dez. 2012. Disponível em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

180 A respeito, consultar: ANDRIOLO, Adagmar et al. Recomendações da Sociedade Brasileira de 
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): coleta e preparo da amostra biológica. 
Barueri, SP: Manole, 2014. Disponível em: 
<http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

181 A expressão entorpecente refere-se a substâncias psicoativas lícitas e as drogas, às ilícitas, seguindo a 
orientação do art. 2º da Lei no 11.343/2006. 
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limitações comprobatórias para a aferição de substâncias psicoativas em motoristas 

profissionais, estão integralmente relacionadas ao empirismo, à “vida como ela é”, sob o 

enfoque do observável, sob um olhar do que se obtém de teoria a partir de uma 

consistência de dados aceitável pela academia médica. Essa perspectiva dos fatos não 

deve ser infirmada pelo jurista e pela sociedade em geral que se relaciona, 

diuturnamente, com o tráfego.  

Os Detrans estaduais, os sindicatos da categoria profissional de motorista, a 

AND (Associação Nacional dos DETRANs) e os demais profissionais de saúde, ao 

exprimirem seus pareceres desacreditados e suas oposições à nova regulação do exame 

toxicológico, estão fielmente seguindo as considerações da Ciência Médica, 

desprezando outros parâmetros e marcadores regulatórios de significante tomo para as 

políticas públicas de Estado, isto é, baseiam-se monofocalmente no discurso científico. 

Essa constatação não implica na conclusão de que os posicionamentos contrários ao 

exame estão equivocados ou carecem de robustez argumentativa.  

Não é esse o ponto da reflexão aqui travado. O cerne da questão é o de que a 

elaboração e a construção de um sistema regulatório de eficácia satisfatória e de função 

prospectiva de mudança da realidade perpassam por considerações outras que se somam 

às de embasamento científico de eficácia, de comprovada diminuição nos acidentes de 

trânsito e de reais óbices à operatividade do exame toxicológico no procedimento de 

licença para dirigir. 

A cientificidade também deve ter em mente que o aumento de segurança 

perceptível182 em uma norma possui o condão de impulsionar a segurança fáctica no 

trânsito. Esse é um fator eminente ao normatizar: a política pública da segurança 

deôntica gera efeitos comportamentais aos receptores da regulação, e essa discussão 

deve fazer parte do momento de elaboração da política pública de trânsito. 

Assim, existe hoje no país uma política pública para a aferição laboratorial do 

uso de substâncias psicoativas pelo motorista anteriormente à concessão ou renovação 

de licenças para dirigir veículos profissionais – ou de grande porte –, opção 

governamental de significativo avanço para a regulação do trânsito. O trânsito, através 

dessa política pública, ratifica seu posicionamento no sistema de Direito formal 

brasileiro como integrante do ramo jurídico de Direito ambiental. 

                                                        
182 A segurança perceptível baseia-se no trabalho de Porzsolt e Kaplan: PORZSOLT, Franz; KAPLAN, 

Robert M. (Ed.). Optimizing health – improving the value of health care delivery. New York: 
Springer, 2006. 
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Afirma-se essa inserção pela inauguração de uma opção regulamentar e legal 

que prioriza os princípios da prevenção e da precaução na regulação do meio ambiente 

em movimento ou de transição. Assevera-se ainda que, segundo as diretrizes médicas 

em tela, o dano ambiental e público decorrente do uso de substâncias psicoativas pelo 

motorista é conhecido e ruinoso, vertente preventiva da normatização do exame.  

Porém, a eleição do exame toxicológico de larga janela de detecção para a mensuração e 

julgamento da licitude do exercício do direito de conduzir veículos de maior porte 

também desvela a precaução da medida, haja vista que ainda muito se discute a respeito 

do nexo causal da metodologia empregada – o exame de larga janela de detecção – e do 

parâmetro proposto – queratina – para a formação de um juízo seguro acerca da aptidão 

ou inaptidão para a condução veicular. 

Dessarte, a política pública regulatória de tentativa experimental de antecipação 

dos danos nefastos conhecidos e mensurados de dirigir sob influência possui um tomo 

também de desconhecimento da efetividade científica para as conclusões 

administrativas, econômicas e jurídicas tomadas, desvelando a inauguração de um novo 

protocolo de julgamento183 no Direito de trânsito, de preponderância de uma proteção 

máxima sobre uma proteção menor.  

 

3.1.4 Atividade regulatória do exame de aptidão física e avaliação psicológica no 

sistema de Direito brasileiro 
 

A regulação nacional acerca da avaliação médica e psicológica durante o 

procedimento de obtenção da licença para dirigir foi e é uma atividade extensa do Poder 

Público desde o primeiro CNT/1941. 

Nesta dissertação, limitar-se-á, no entanto, à avaliação da atividade regulatória 

acerca da temática a partir da entrada em vigor do CTB, considerando-se que a prática 

de aferição de substâncias psicoativas no condutor sempre se deu durante o 

procedimento de obtenção da CNH, pelo exame clínico do paciente até a mudança 

normativa concernente ao já versado exame de larga janela de detecção. A utilização 

das amostras biológicas de sangue e urina para a detecção de outras substâncias 

psicoativas, além do álcool, sempre foi um parâmetro da atividade de fiscalização da 

                                                        
183 Nesse sentido, consultar: LASCOUMES, Pierre. La précaution, un nouveau standard de jugement. 

Esprit, Paris, v. 11, n. 237, p. 129-140, nov. 1997, p. 131.  
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polícia administrativa nas vias públicas ou post-factum, em caso de acidente de 

trânsito184. 

Primeiramente, salientar-se-á os aspectos culturais e normativos dados pela 

sociedade brasileira e comunidade internacional às drogas e seu uso pelo ser humano. 

Segundo Sónõra Cabaleiro (2011), a apreciação do uso indevido de drogas pelas 

pessoas sempre sofreu influência de vários ramos do saber. A Medicina trata a questão 

como um problema de saúde pública; já do ponto de vista criminológico, estuda-se a 

temática como uma possível causa da delinquência. Na perspectiva da Sociologia, o uso 

de drogas abarca o estudo dos grupos sociais que as utilizam, bem como a relação dessa 

utilização com os mitos sociais e com os processos de desintegração do indivíduo em 

sociedade185. 

Para o Direito de trânsito, a perspectiva da Ciência Médica sempre foi a 

predominante, haja vista a utilização dos métodos, parâmetros e protocolos medicinais 

para a constatação do estado de influência e incidência das consequências jurídico-

administrativas referentes ao exercício da condução veicular.  

Fundamentado nessa intelecção, o uso indevido de drogas para a regulação do 

trânsito não se limita a uma questão de saúde pública, mas engloba a ideia de inaptidão 

lícita para o desempenho de um direito. Para todos aqueles validamente licenciados para 

o exercício da condução veicular, a regulação do trânsito tem tentado construir a cultura 

de ampla censura à direção sob influência, não somente mediante a imposição de 

sanções administrativas e penais, mas por meio de campanhas educativas e ampla 

difusão de informações e conhecimento atinente à matéria. Toda a propalação e 

comoção social acerca dos riscos e ruínas de dirigir embriagado ou drogado advêm da 

capacidade do SNT, do Direito formal e dos sistemas jurídicos coexistentes no mundo 

de agregar uma multiplicidade de valores e perspectivas acerca do uso lícito e ilícito de 

drogas, as quais se confluem em uma mesma orientação: a gravidade da ameaça à vida, 

à saúde e ao hígido desenvolvimento do meio ambiente artificial do trânsito. 

A primeira resolução do CONTRAN a ser elaborada acerca da temática, dentro 

do corte temporal estabelecido, sucedeu uma mudança legal do CTB antes de o mesmo 

                                                        
184 Nesse sentido, consultar arts. 269, §§ IX e 277 do CTB/1997. 
185 A respeito, consultar: SÓÑORA CABALEIRO, Marisol. Prevención del uso indebido de drogas: una 

experiencia cubana. Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Belo 
Horizonte, v. 3, n. 5, p. 135-153, fev. 2011. Disponível em: 
<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/94/72>. Acesso em: 01 ago. 
2016. 
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entrar em vigência no dia 23 de janeiro de 1998. A Lei no 9.602/1998 foi editada para a 

correção dos erros e imperfeições verificados na codificação do trânsito durante seu 

período de vacatio legis, fruto das recorrentes emendas, vetos parciais e alterações do 

texto durante o procedimento legislativo. 

Uma alteração genérica pertinente empreendida pela Lei no 9.602/1998 foi a 

inserção, na composição do CONTRAN, de um membro do Ministério da Saúde 

(MS)186, participação representativa indispensável em um cenário de regulação cada vez 

mais dependente da Ciência Médica.  

No que concerne aos acréscimos textuais referentes à temática do exame de 

aptidão física e mental, a lei corretora trouxe regramentos peculiares para um melhor 

controle e monitoramento da aptidão biopsicológica para dirigir, tais como: a inserção 

da necessidade do exame para o condutor aprendiz187; o estabelecimento de conexão 

entre a validade da CNH e a validade do exame de aptidão física e mental 188 ; a 

explicitação da competência das autoridades de trânsito e de seus agentes para a 

realização desses exames189; e a especificação da validade dos exames, levando-se em 

conta a idade do condutor190. 

Essas incrementações na lei formal, no atual contexto da legitimação das ações 

administrativas, seriam dispensáveis, haja vista o regulamento ser o instrumento 

próprio, eficaz e de maior legitimação democrática para a definição do tecnicismo e 

para a convergência das ideias opinativas da própria sociedade. De acordo com os 

ensinamentos de Moncada (2012, p. 24-25), “[...] a participação das forças sociais na 

actividade administrativa faz muito menos sentido nos domínios em que esta se 

restringe à execução de normas democraticamente legitimadas através de sua origem 

representativa”. 

De fato, a legalidade administrativa empreendida pelos Conselhos – no caso, 

CONTRAN – tem intenso elo com o poder direto de influência da sociedade na 

elaboração da regulação de trânsito. Entenda-se “legalidade administrativa” não como a 

atuação do Poder Executivo por meio de atos jurídicos regulamentares, mas, sim, como 

o atributo que reveste esses atos de validade, legitimidade e plenitude jurídica para a 

produção de efeitos.  

                                                        
186 Nesse sentido, consultar: art. 10, inciso XXII, da Lei no 9.503/1997. 
187 A respeito, consultar: art. 155, parágrafo único, do CTB/1997. 
188 Sobre, ver: art. 159, §§ 10 e 11, do CTB/1997. 
189 Disposição constante em: art. 269, inciso XI, do CTB/1997. 
190 Nesse sentido, ver: art. 147, § 2º, do CTB/1997. 
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Se a sociedade atual está imersa em riscos e incertezas, e a atividade de 

regulação tem como uma de suas funções primordiais mitigar esses riscos, ou, ao 

menos, disseminar um sentimento de segurança desejável por meio de políticas públicas 

regulatórias, o espaço de atuação normativa dos conselhos deve conformar uma outra 

concepção de legalidade que não a de propiciar uma facilitação ou apenas uma 

pormenorização no cumprimento da lei em sentido estrito. Se a análise da usurpação do 

poder regulamentar ou da ilegalidade dos regulamentos dos conselhos resumir-se, 

predominantemente, ao parâmetro legal e, subsidiariamente, ao parâmetro do bloco 

constitucional, não se poderia permitir que, por meio da participação direta da 

população na governança pública, houvesse o que Zagrebelsky (2011) chama de “direito 

dúctil”, isto é, o reposicionamento da constituição e das leis no ideário das pessoas.  

A CR/1988 e as normas primárias não são mais vistas e entendidas pela 

sociedade como metas a se alcançar ou como idealizações com firmes propósitos a ser 

atingidos. A visão que se tem hoje do Direito formal é muito mais a de um projeto ou 

projeção inicial para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. E esse passo 

inicial sofre experimentações, ajustes, abandono, retomada, reforma, alteração de 

estratégia, enfim, a oscilação do comportamento humano frente aos desafios, conquistas 

e dúvidas só pode se legitimar através do regulamento dos conselhos de canal aberto.  

O Poder Legislativo replica essa tendência sob a forma representativa através do 

recebimento de inúmeras contribuições da sociedade civil e do próprio Poder Executivo 

e de seus conselhos para o desempenho de seu serviço público principal. Todavia, a 

reprodução dessa maleabilidade comportamental tem seus entraves e barreiras pela 

estruturação do devido processo legislativo. O sentire da efetividade e impregnância da 

norma resta prejudicado por essa sucessão procedimental formal pela qual as discussões 

representativas necessitam percorrer. Nos Conselhos, basta uma convocação de 

assembleia dos seus membros para que surja uma nova regulamentação, erigindo a 

propriedade empírica, probatória e transformadora das políticas públicas de regulação. 

A simplicidade procedimental que a elaboração das normas secundárias ostenta 

repercute, justamente, na genialidade flutuante da sua sistematização, o que pode não 

ser ainda reconhecido formalmente pela população, mas já é parte de um processo 

intuitivo de transformação social. 

A Resolução nº 51/1998 do CONTRAN, a qual sucedeu a já discutida lei 

9.602/1998, inaugurou uma nova cadeia de resoluções acerca do mérito do exame de 

aptidão física e mental, estabelecendo, pormenorizadamente, o protocolo médico – 
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avaliação física e neurológica – e psicológico – avaliação cognitiva e de equilíbrio 

psíquico – para a peritagem do candidato a condutor durante os procedimentos de 

obtenção e renovação da CNH. Como frisado, a metodologia do exame clínico 

determinava-se a eleição primeira da regulação, deixando a critério médico a 

oportunização de realização de exames complementares ou especializados para a 

confirmação de diagnósticos clínicos191.  

Essa abertura da regulação delegava, cabalmente, ao profissional médico a 

conduta de solicitação de outros testes para a elaboração de seus laudos conclusivos de 

aptidão ou inaptidão para o exercício da condução veicular. 

Vê-se que o regulamento em análise utiliza-se dos protocolos e diretrizes 

médicas da época para pormenorizar a disposição da lei formal, e, ao fazê-lo, não só 

sobrepõe o sistema jurídico do meio ao sistema de Direito formal, mas também amplia a 

regulamentação do próprio sistema jurídico da Medicina. 

Entenda-se, por esse simples exemplo, como a pormenorização aplicativa de 

uma lei enceta características sistêmicas tão abrangentes, de espectro regulatório muito 

mais alargado do que a mera leitura da regulação aparenta representar no ordenamento 

jurídico. 

A regulação do exame de aptidão física e mental franqueia a penetração dos 

protocolos médicos – sistema jurídico diverso – ao Direito, dado que acarreta duas 

importantes inovações para a normatização: a primeira é a regulação dos protocolos 

médicos pela legislação jurídico-formal, tornando as convenções médicas uma matéria 

de ordem pública e cogente, cuja inobservância acarreta sanções normativas, além das 

disciplinares dos conselhos representativos da classe 192 . Ressalta-se que essas 

qualidades são atribuídas pela norma secundária, e não primária. A segunda inovação 

refere-se ao alargamento dos próprios protocolos médicos insertos na regulação, 

acréscimo que se realiza por pormenorização do regulamento. Ou seja, o detalhamento 

regulamentar é capaz de expandir a matéria já regulada por sistema jurídico diverso. A 

singularização de protocolos genéricos, abertos ao detalhamento, promove acréscimos 

de mérito aos protocolos, os quais se complementam pelo sistema de Direito formal e 

                                                        
191 A respeito, consultar: Anexo I, 1.5 e 2.5 da Resolução nº 51/1998 do CONTRAN.  
192 Refere-se ao CRM e ao CFM, autarquias pertencentes à estrutura da Administração Pública Indireta. 

Não há que se confundir com os conselhos do Poder Executivo, foco deste trabalho, os quais são órgãos 
da Administração Pública Direta. 
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ganham publicidade, cogência e generalidade ab initio pelo fato de terem sido formados 

dentro da estrutura de Direito, e não dentro da estrutura médica representativa. 

Tanto assim o é que a Resolução nº 80/1998, posterior à nº 51/1998 na regulação 

da matéria, dispõe que os médicos aptos a realizarem os procedimentos de avaliação 

biopsicológica para a concessão ou renovação da licença de dirigir devem ser 

especialistas em Medicina do Tráfego com pelo menos dois anos de formados, além de 

regularmente inscritos no respectivo conselho. Caso não sejam especialistas em 

Medicina do Tráfego, a regulação possibilita que o profissional se submeta a um curso 

de capacitação para Médico-Perito examinador, e o próprio regulamento especifica o 

conteúdo programático mínimo do curso, descrevendo as matérias da Ciência Médica, 

da Ciência Jurídica e até da Engenharia, que o profissional deve estudar e ser 

avaliado193 para a obtenção do diploma. 

Sequencialmente, a Resolução nº 267/2008 do CONTRAN trouxe modificações 

substanciais em relação ao protocolo médico durante o procedimento de licenciamento 

do direito de dirigir pelo Poder Público. As implementações na regulação devem ser 

apreendidas como fruto de um amadurecimento da legitimidade das decisões do Estado. 

No escólio de Comparato (1997), a legitimidade do Estado passa a fundar-se não na 

observância do devido processo legislativo, mas no atingimento de finalidades coletivas 

programadas194. E essa programação complementa-se e realiza-se, majoritariamente, 

pela regulação dos Conselhos. 

O que se pode identificar na Resolução nº 267/2008 do CONTRAN acerca da 

busca do bem-estar195 que justifique alterações regulamentares é um compartilhamento 

de responsabilidade entre médicos, Poder Público e candidatos a condutores no 

controle, monitoramento e fiscalização da utilização de substâncias psicoativas para o 

exercício do direito de dirigir.  

A resolução em comento traz para o médico-perito ou especialista em Medicina 

do Tráfego mais uma obrigatoriedade no exame clínico para a conclusão do laudo de 
                                                        
193 Nesse sentido, conferir: Anexo I, 11, 11.1, 11.2 e 12 da Resolução nº 80/1998 do CONTRAN. 
194 Nesse sentido , consultar: COMPARATO, Fábio Konder . Juízo de constitucionalidade das políticas 

públicas. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de (Org.). Estudos em homenagem a Geraldo 
Ataliba. São Paulo: Malheiros, 1997. v. 2: Direito Administrativo e Constitucional. p. 350-351. 

195 A busca do bem-estar é, na realidade, uma análise econômica do Direito. Por esse conceito, entenda-
se: “A análise Econômica do Direito ou Law and Economics é um movimento contemporâneo que 
combina as ciências econômica e jurídica em uma tentativa de estudo interdisciplinar, tendo como 
característica comum, sem distinguir tendências e escolas, a aplicação de teoria microeconômica 
neoclássica do bem-estar para analisar e reformular tanto as instituições particulares como o sistema 
jurídico em seu conjunto.” (PACHECO, Pedro Mercado. El análisis económico del Derecho: una 
reconstrucción teórica. Madrid: Cento de Estudios Constitucionales, 1994. p. 181).  
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aptidão física e neurológica, qual seja, a avaliação dos distúrbios do sono para os 

candidatos a motoristas de veículos de grande porte 196 , além da manutenção da 

possibilidade de solicitação de exames complementares para a formação do diagnóstico. 

O candidato, por sua vez, deve preencher um questionário formalizado pela resolução, 

por meio do qual responde a questionamentos pessoais acerca de seus hábitos e história 

de vida, incluindo a revelação de informações sobre o uso de drogas ilícitas, álcool e 

utilização de drogas lícitas em decorrência de tratamento de saúde197. 

Já o Poder Público expressa sua responsabilização justamente através da 

regulação dos requisitos para o exercício do ofício de médico-examinador, dos 

protocolos de conduta desses profissionais, das instalações e equipamentos médicos 

para a realização das perícias médicas 198 , bem como da regulação do próprio 

procedimento de fiscalização, controle e monitoramento da Administração Pública 

quanto a essas atividades199. 

Atente-se que a regulação do Poder Executivo também exerce um efeito 

regulatório de duplo grau, isto é, o regulamento normatiza diretamente as matérias 

objeto de sua incidência, estipulando os marcadores regulatórios primordiais acerca da 

atividade em foco, o que se considera como regulação de primeiro grau. Em um 

segundo momento, a regulação normatiza seus próprios ditames regulatórios, 

designando os instrumentos e procedimentos hábeis a garantir, em âmbito normativo, o 

cumprimento das disposições de primeiro grau.  

Claramente, a lei em sentido estrito também exerce, ordinariamente, essa dupla 

normatização. Porém, como é de se esperar, sua regulação de primeiro grau detém a 

generalidade própria das leis imperfeitas. Já a regulação em segundo grau pode existir 

tanto na própria lei que regula o direito material como em leis especiais dedicadas 

apenas ao procedimento regulatório, como acontece com os códigos de processo civil e 

penal. Mesmo assim, os processos regulados não abarcam os procedimentos, os quais 

são matérias concorrentes a todos os entes federados200, justamente pelo fato de os 

procedimentos serem matéria do campo das normas secundárias e, a maioria delas, de 

atribuição do Poder Executivo, e não dos legislativos regionais e locais.  

                                                        
196 Nesse sentido, consultar: art. 4º, III, alínea f da Resolução nº 267/2008 do CONTRAN. 
197 A respeito, consultar: Anexo I, Questionário da Resolução nº 267/2008 do CONTRAN. 
198 Nesse sentido, consultar: Capítulo IV da Resolução nº 267/2008 do CONTRAN. 
199 A respeito, ver: Capítulo V da Resolução nº 267/2008 do CONTRAN. 
200 Nesse sentido, consultar: art. 24, XI, e art. 30, I e II da CR/1988.  
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Entenda-se que os procedimentos são, atualmente, mais significativos que os 

processos para uma regulação responsiva, não só sob a perspectiva de uma melhor 

avaliação de impacto e efetividade regulatória, mas para a operatividade das próprias 

disposições legais e constitucionais. Há que desmitificar a excessiva supremacia dada ao 

processo por sua elevada significância como Auffanggrundrecht201 , ou seja, direito 

básico de partida para todos os demais direitos e garantias. 

O processo jamais será infirmado ou debilitado pelo procedimento. O processo 

cria um amparo ímpar ao sistema de Direito formal e demais sistemas jurídicos por sua 

superafetação202, isto é, por sua guarida onipresente para todo o sistema normativo. Não 

se está aqui questionando a imprescindibilidade do processo, mas afirmando que o 

procedimento, na complexidade conjuntural da pós-modernidade203, é tão vultoso e 

expressivo para o funcionamento da regulação do Direito que o processo também é dele 

dependente.  

É por essa razão que a competência concorrencial em matéria procedimental foi 

concedida constitucionalmente a todos os entes federativos. Nos debates sobre a 

competência na Assembleia Nacional Constituinte, o jurista Oliveira, citado por Backes, 

Azevedo e Araújo (2009), expressa sua preocupação com a atividade do Congresso 

Nacional e assevera que o Poder Executivo, durante a história brasileira, foi o 

responsável por enfrentar a crise de lentidão, morosidade e descrédito do Poder 

Legislativo através de seus atos internos baixados por decretos e portarias 204. Essa 

ponderação, associada ao contexto regulatório presente, demonstra que a competência 

concorrente legislativa explicitada na CR/1988 nos arts. 24 e 30 deve compreender a 

                                                        
201 No escólio de Gilmar Ferreira Mendes, “é provável que a garantia do devido processo legal configure 

uma das mais amplas e relevantes garantias do Direito constitucional, se considerarmos a sua aplicação 
nas relações de caráter processual e nas relações de caráter material. Todavia, no âmbito das garantias 
do processo, é o que o devido processo legal assume uma amplitude inigualável e um significado ímpar 
como postulado que traduz uma série de garantias hoje devidamente especificadas e especializadas nas 
várias ordens jurídicas.” (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de 
constitucionalidade. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 385). 

202 A expressão superafetação foi reconhecida por Tucci: TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias 
individuais no processo penal brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 84. 

203 O marco teórico do neoconstitucionalismo utilizado neste trabalho é de Hesse: HESSE, Konrad. A 
força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. O termo “pós-
modernidade” empregado aqui deve ser compreendido como o período iniciado com o pós-Positivismo, 
marco filosófico do neoconstitucionalismo.  

204 A argumentação do ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Paulo Affonso Martins de 
Oliveira, encontra-se em: BACKES, Ana Luiza; AZEVEDO, Débora Bithiah de; ARAÚJO, José 
Cordeiro de (Org.). Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a sociedade na 
Tribuna. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. Disponível em: 
<http://www.camara.leg.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 188.  
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atividade normativa do Poder Executivo por meio da elaboração de suas normas 

secundárias. 

Muito se poderia debater acerca do tecnicismo jurídico de referida afirmação, 

uma vez que a CR/1988 delibera, explicitamente, sobre a competência concorrente 

legislativa e não normativa dos entes federativos. E disjunção há entre a atividade 

normativa e legislativa, estando a última, predominantemente, subsumida na atividade 

precípua do Poder Legislativo. Porém, mesmo para aqueles inflexíveis a respeito das 

propriedades etimológicas e científicas das nomenclaturas, a atividade normativa do 

Poder Executivo, especialmente a empreendida pelos conselhos de canal aberto, 

representam uma opulência que não é nova, apesar de só recentemente formalmente 

reconhecida pela doutrina administrativista205 e constitucional206. E essa opulência é a 

responsável pela propulsão de toda a cadeia procedimental e processual do sistema de 

Direito formal, reconheça-se ou não a função “legislativa” da Administração Pública. 

Portanto, a regulação processual da lei, integrada com a regulação substantiva ou 

não, necessita da inovação, complementação e fluidez transformadora das normas 

secundárias do Poder Executivo, feita em primeiro e segundo graus, como já salientado 

acima. 

Outra importante característica da Resolução no 267/2008 do CONTRAN possui 

estreito elo com a persuasão e a responsabilidade pessoal do motorista. O questionário 

elaborado pela regulação a ser preenchido pelo candidato durante o procedimento de 

licenciamento do direito de dirigir impõe a ideia de que o Poder Público confia nas 

declarações pessoais do futuro motorista para a tomada de decisão sobre sua aptidão 

para conduzir. Ao implementar essa estratégia, a resolução exorta a intelecção de que a 

persuasão acerca da gravidade da condução sob influência é a técnica mais eficiente e 

menos onerosa para se chegar a resultados mais satisfatórios no cotidiano do meio 

ambiente em movimento, e, ao mesmo tempo, demonstra ao candidato que o Poder 

Público nele tem credibilidade para que sejam construídos os alicerces das decisões 

administrativas.  

                                                        
205 Reconhece-se o trabalho pioneiro de Odete Medauar: MEDAUAR, Odete. Direito administrativo em 

evolução. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. 
206  Refere-se aqui aos trabalhos do constitucionalista Cass Sunstein, que se dedica à economia 

comportamental e inteligência da regulação. Ver: SUNSTEIN, Cass R. A constitution of many minds: 
Why the founding document doesn‟t mean what it meant before. New Jersey: Princeton University, 
2009; SUNSTEIN, Cass R. Simpler: the future of government. New York: Simon & Schuster, 2014.  
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O candidato, dessa forma, é tratado como colaborador do Poder Público e não 

como “administrado”. Sua participação no processo, no qual tem interesse pessoal na 

concessão, é efetivada e levada em consideração, tornando-o um agente integrante e 

com certo poder de direção e comando na própria concessão de sua licença para dirigir. 

Essa abordagem promove, através da regulação, a inserção do comprometimento e juízo 

de valor do cidadão individual para com sua sociedade e o pleno desenvolvimento do 

meio ambiente artificial207. 

Ocorre, sob esse panorama, uma fragmentação do conceito de “interesse 

pessoal”, qual seja: o interesse estritamente privado do indivíduo em adquirir, do Poder 

Público, sua CNH, e o interesse pessoal do cidadão, levando-se em consideração que 

este compreende a importância da regulação do trânsito e as limitações desta em relação 

a pessoas que apresentam dependência biofísica de fármacos legais e ilegais e de etanol. 

A consciência da gravidade da direção sob influência transforma o interesse privado do 

indivíduo – anteriormente voltado apenas para o deferimento de sua candidatura a 

motorista a qualquer custo – em interesse coletivo sob uma perspectiva individual, haja 

vista que este detém a ampla compreensão das consequências ruinosas para o meio 

ambiente artificial do qual é parte ou almeja ser parte e preza por sua segurança, vida e 

saúde pessoal, assim como pela de seus familiares, amigos e grupos sociais do qual faz 

parte. 

Enfim, a regulação em estudo favorece uma visão individual do cidadão como 

cidadão múltiplo208, ou seja, como pessoa hábil a se colocar no lugar de outros, sendo 

esses outros não somente os seus concidadãos, mas também o Poder Público e os 

produtos dele advindos como a regulação. 

As resoluções nos 425/2012 e 583/2016 do CONTRAN são, atualmente, as 

resoluções que, em conjunto, regulam os exames de aptidão física e mental, bem como a 

avaliação psicológica do candidato a motorista, seja na primeira habilitação, renovação 

ou adição de categoria de habilitação para dirigir veículos de grande porte. Ambas 

agregam uma especificidade regulatória atinente aos requisitos dos profissionais 

                                                        
207 Ressalta-se que a Resolução no 425/2012 do CONTRAN prevê, ao final do questionário dado ao 

candidato, que a falsidade das declarações constitui crime de falsidade ideológica, segundo as 
disposições do art. 299 do Código Penal Brasileiro (CPB). Entretanto, a imposição de sanção pela 
falsidade nas declarações não esvazia o aspecto colaborativo dado pela regulação ao cidadão. 

208  A expressão cidadão múltiplo, empregada aqui, alicerça-se na expressão inglesa multiple selves, 
empregada por Ayres e Braithwaite em: AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive regulation: 
transcending the deregulation debate. Oxford, UK: Oxford University, 1992. p. 19. 



83 

médicos e psicólogos, galgadas na experiência normativa e prática no cotidiano nacional 

do meio ambiente em movimento. 

A especificidade revela-se nas minudências das formalidades e preceitos que os 

profissionais envolvidos no processo de licenciamento da CNH devem conformar, em 

estrita simetria com o sistema jurídico organizacional da atividade médica, conferindo 

às especialidades da Medicina de Tráfego e da Psicologia do Trânsito209 a legitimidade 

científica precípua para o desempenho das disposições regulatórias.  

Ademais, a Resolução no 583/2016, em acordância com as disposições 

regulatórias do MTPS210 e com a Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da 

profissão de motorista, pormenoriza a efetividade procedimental e regulatória dessa 

política pública antecipatória do Direito de trânsito, trazendo para o centro da regulação 

do exercício de conduzir veículos de grande porte uma análise administrativa com lastro 

na medicina laboratorial e nos preceitos principiológicos de prevenção e precaução 

ambientais como tentativa de melhoria do controle e monitoramento regulatórios, bem 

como dos índices aferidos de sinistros no tráfego em decorrência da direção sob 

influência. 

Ao contrário da diretriz “Alcoolemia e Direção Veicular Segura”211, a qual foi 

fruto de um amadurecimento da própria ciência normativa nacional e global em paralelo 

às disposições da Ciência Médica internacional em relação ao uso do álcool, as 

diretrizes “Efeito do uso de drogas (cannabis, anfetaminas, cocaína, opiáceos e 

alucinógenos) sobre o comportamento e a cognição de motoristas” e “Uso de 

benzodiazepínicos e risco de acidente de trânsito”212 possuem uma natureza inaugural 

em relação à transformação da política pública do trânsito.  

A disseminação dos dados coletados pelos estudos e aferições científicas acerca 

do uso de drogas ilícitas pelos caminhoneiros através de uma pesquisa denominada 

                                                        
209 Nesse sentido, ver: art. 18, Resolução no 425/2012 do CONTRAN. 
210 A respeito, ver: Portaria no 116/2015 do MTPS. 
211 ADURA. F. E. et al. Alcoolemia e direção veicular segura. In: Projeto Diretrizes - Associação 

Brasileira de Medicina de Tráfego Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina de 
Tráfego (ABRAMET), p. 1-7, 11 jul. 2008. Disponível em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 
01 ago. 2016. 

212 LEYTON V. et al. Efeito do uso de drogas (cannabis, anfetaminas, cocaína, opiáceos e alucinógenos) 
sobre o comportamento e a cognição de motoristas. In: Projeto Diretrizes - Associação Médica 
Brasileira e Conselho Federal de Medicina de Tráfego (ABRAMET), p. 3-11, 15 dez. 2012. Disponível 
em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016; ADURA. F. E. et al. Uso de 
benzodiazepínicos e risco de acidente de trânsito. In: Projeto Diretrizes - Associação Médica 
Brasileira e Conselho Federal de Medicina de Tráfego (ABRAMET), p. 1-10, 15 dez. 2012. Disponível 
em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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“Comandos de Saúde nas Rodovias” foi veiculada na diretriz da ABRAMET e mostrou 

dados preocupantes com a análise de urina e sangue voluntariamente cedidos por 

motoristas de veículos de grande porte nas estradas brasileiras213. Do total de amostras 

coletadas, dez (10%) continham a presença de drogas ilícitas. E assevera-se, esse 

patamar teve por base uma cessão voluntária de amostras. 

Adicionalmente, a diretriz preconiza a necessidade de regulamentação das 

substâncias psicoativas específicas que devem ser censuradas para a avaliação da 

habilidade de dirigir, além de sugerir uma padronização de técnicas analíticas para a 

aferição do consumo dessas drogas214. 

As orientações das diretrizes são pertinentes, uma vez que a Portaria no 344/1988 

da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)215, que aprova o regulamento 

técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, organiza e 

classifica as substâncias psicoativas em listas, as quais são qualificadas em virtude do 

tipo de controle que sofrem por parte do sistema regulatório de saúde. A lista “f” da 

Portaria em questão determina as substâncias de uso proscrito no Brasil. Todavia, não 

são somente essas substâncias que interferem na capacidade de condução veicular, as 

substâncias lícitas também o fazem, até mesmo algumas não sujeitas a nenhum controle 

especial de receita médica. 

A Portaria no 116/2015 do MTPS, no entanto, ao regular o exame de larga janela 

de detecção para a relação de trabalho estabelecida entre empregadores e motoristas 

profissionais, pormenoriza as substâncias mínimas a ser testadas com a coleta da 

queratina – pelo do corpo, cabelo ou unha – do condutor. Nesse rol, encontram-se tanto 

substâncias proscritas – como a cocaína – quanto outras permitidas e sujeitas a certo 

controle de receita médica, como a anfetamina e a anfepramona. Essa regulação, na 

realidade, condiz com as especificidades tecno-analíticas do próprio exame toxicológico 

                                                        
213 A diretriz aponta, em suas referências, à página 10, o estudo de: PECHANSKY, Flávio; DUARTE, 

Paulina do Carmo Arruda; DE BONI, Raquel Brandini (Org.). Uso de bebidas alcoólicas e outras 
drogas nas rodovias brasileiras e outros estudos. Porto Alegre: Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas, 2010. 121p 

214 Nesse sentido, consultar LEYTON V. et al. Efeito do uso de drogas (cannabis, anfetaminas, cocaína, 
opiáceos e alucinógenos) sobre o comportamento e a cognição de motoristas. In: Projeto Diretrizes - 
Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina de Tráfego (ABRAMET), p. 3-11, 15 
dez. 2012. Disponível em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

215 Consultar: BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Portaria no 344, de 12 maio 
1988. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 
Diário Oficial, Brasília, 19 maio 1998. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 01 
ago. 2016.  
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de larga janela de detecção 216 , ou seja, a regulação apenas reproduziu a perícia 

tecnológica predominante do exame eleito pela legislação nacional.  

De todo modo, é desejável, em termos de política pública, que uma lista 

específica de substâncias psicoativas de maior impactação negativa na habilidade de 

conduzir veículos automotores seja elaborada, mesmo com as restrições técnicas ou 

operacionais do exame eleito para referida mensuração. Não se deve, mais uma vez, 

sobrepor-se totalmente a capacidade tecnológica à capacidade regulatória. O 

consequencialismo217 não pode ser o único vetor para a regulação. Com certeza, é um 

vetor eminente e essencial, mas não o lastro único do sistema de regulação. A definição 

e publicização de substâncias outras de ingerência negativa na aptidão para dirigir, 

mesmo que indetectáveis por testes laboratoriais ou a partir de certas amostras 

biológicas, assenta-se na política educativa e de difusão da prudência no meio ambiente 

em movimento. A persuasão, no sistema regulatório, ocupa uma posição essencial para 

a responsividade positiva dos seus destinatários, mesmo que seu controle e 

monitoramento não sejam cientificamente possíveis ou economicamente viáveis. 

A diretriz da ABRAMET, como dito anteriormente, também orientou o Poder 

Público a padronizar a técnica para a aferição do consumo de substâncias psicoativas no 

trânsito, o que foi feito com a edição das Resoluções nos 460/2013 e 517/2015 do 

CONTRAN – com lastro na modificada Lei no 12.619/2012 acerca da regulação dos 

motoristas profissionais feita pela Lei no 13.103/2015, seguida pela Deliberação no 

145/2015 do CONTRAN e pela Resolução no 583/2016. 

Como já se sabe, a padronização da técnica analítica de detecção de substâncias 

psicoativas a partir da amostra biológica de queratina gerou grande discussão e 

reprovação por parte da mesma comunidade médica que elaborou a diretriz em estudo, 

movimento que não pode ser considerado contramajoritário ou de contracúpula, apenas 

de contrariedade interna do próprio grupo que orientou cientificamente o Poder Público 

na instituição de políticas públicas mitigadoras dos sinistros no tráfego ligados ao 

                                                        
216 A respeito, consultar: COOPER, Gail A.A.; KRONSTRAND, Robert; KINTZ, Pascal. Society of hair 

testing guidelines for drug testing in hair Cooper. Forensic Science International, Amsterdã, v. 218, n. 
1, p. 20-24, May 2012. Disponível em: <http://www.fsijournal.org>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

217 Nas palavras de Aragão (2009), “o pragmatismo-consequencialismo de que aqui se trata é o que tem a 
ver com a ponderação das consequências práticas dessa ou daquela interpretação jurídica, decisão 
administrativa ou proposição legal”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Interpretação consequencialista 
e análise econômica do Direito Público à luz dos princípios constitucionais da eficiência e da 
economicidade. In: RAMALHO, Pedro Ivo Sebba (Org.). Regulação e agências reguladoras: 
governança e análise de impacto regulatório. Brasília: ANVISA, 2009. Cap.1, p. 29-52. Disponível em: 
<http://www.portal.anvisa.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. p. 29).  
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consumo dessas substâncias. É esse tipo de complexidade que o sistema regulatório tem 

enfrentado hoje. 

Por sua vez, a diretriz “Uso de Benzodiazepínicos e Risco de Acidente de 

Trânsito” propaga o alastramento do uso de benzodiazepínicos pela população em geral, 

de todas as idades. Os impactos negativos do uso dessa substância em motoristas 

habituais são, principalmente, a redução da atenção e da coordenação motora. Ainda, a 

associação de álcool e benzodiazepínicos, segundo os estudos documentados, tem 

relação direta com os acidentes de trânsito218.  

Os maiores riscos de sinistros no tráfego derivativos do tratamento com 

benzodiazepínicos concentram-se nas primeiras duas semanas de utilização do fármaco, 

haja vista que seu uso regular causa redução dos efeitos e tolerância do paciente à 

medicação. 

A título de orientação de políticas públicas, a ABRAMET relata a possibilidade 

de estabelecimento de um nexo causal sintomático do uso da medicação com a 

quantidade do fármaco no sangue do motorista, dado que destaca a possibilidade de 

regulação de uma quantidade máxima aceitável para a direção veicular na amostra 

biológica coletada durante a fiscalização e monitoramento.  

Tal como exposto, a Portaria no 116/2015 do MTPS determina as substâncias 

mínimas a ser perscrutadas no exame toxicológico de larga janela de detecção, inclusive 

os valores de referência para a confirmação dos resultados positivos aferidos219. No 

entanto, nenhuma das substâncias especificadas na regulação é benzodiazepínica, apesar 

de o exame de larga janela de detecção estar apto a detectar ditas substâncias, a partir da 

amostra queratínica220. 

Esse cenário revela não uma limitação técnica do método analítico eleito pela 

regulação, mas talvez uma ponderação econômica acerca dos custos de um exame mais 

completo e sua possível ingerência na atividade empresarial dos empregadores221 dos 

motoristas profissionais. Outra possibilidade seriam as variáveis e externalidades 
                                                        
218 Nesse sentido, consultar ADURA. F.E. et al. Uso de benzodiazepínicos e risco de acidente de trânsito. 

In: Projeto Diretrizes - Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina de Tráfego 
(ABRAMET), p. 1-10, 15 dez. 2012. Disponível em: <http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 
ago. 2016.  

219 A respeito, consultar Anexo da Portaria no 116/2015 do MTPS. 
220  A respeito, consultar: MILLER, Eleanor I.; WYLIE, Fiona M.; OLIVER, John S. Detection of 

Benzodiazepines in Hair Using Elisa and LC-ESI-MS-MS. Journal of Analytical Toxicology, v. 30, n. 
7, p. 441-448, Sept. 2006. Disponível em: <http://www.pdfs.semanticscholar.org>. Acesso em: 01 ago. 
2016.  

221 Nesse sentido, assevera-se que os custos do exame correm por conta do empregador, segundo o art. 
168 caput, §§ 6º e 7º da CLT/1943, Decreto-Lei no 5.452/1943. 



87 

ambientais relativas ao exame e à amostra biológica de parâmetro do teste, decorrências 

comuns de testes laboratoriais ao apontar falso-positivos, o que geraria uma excessiva 

litigiosidade administrativa, prejuízos mercadológicos e morosidade na tomada de 

decisão do Poder Público e do particular quanto à situação jurídica do motorista 

empregado.  

Ademais, uma outra contingência seria a inauguração da padronização 

metodológica e de amostragem no sistema regulatório nacional, sem que se possa, até o 

presente momento, aferir as condições de operabilidade e eficiência da nova regulação 

na prática, seus entraves e obstáculos, fato que pode ter levado o Poder Público a 

restringir ao mínimo o rol de entorpecentes a ser pesquisados em uma primeira 

experimentação da disposição normativa. 

Todas essas hipóteses, como o próprio nome diz, não passam de conjecturas 

deste trabalho acerca da inteligência regulatória em retirar a triagem de 

benzodiazepínicos da norma secundária, mesmo sendo o teste eleito apto a empreender 

tal desiderato e a diretriz da ABRAMET a favor da estipulação de um marcador 

quantitativo confiável de prejuízo da substância na atividade cognitiva e psicomotora do 

motorista. Não se exclui a possibilidade de essa atitude regulatória configurar-se 

também uma desinteligência normativa, resultado muito comum na fluidez própria do 

juízo humano no contexto presente. 

Concomitantemente, a diretriz aponta a responsabilidade do profissional médico 

durante o tratamento de seu paciente com drogas lícitas de efeito entorpecente, 

especialmente durante as primeiras semanas de administração das drogas222. Cabe ao 

médico informar ao paciente acerca dos efeitos da substância ministrada e de seu 

influxo direto na habilidade de conduzir veículos automotores. A diretriz, ao 

empreender essa prescrição, compreende que a prevenção de acidentes de trânsito é um 

dever do profissional da saúde em geral, e não somente dos especialistas em Medicina 

do Tráfego que atuam em colaboração com o Poder Público no exercício do poder de 

polícia, controle e monitoramento da regulação.  

                                                        
222 Nesse sentido, consultar página 7 da diretriz: ADURA. F.E. et al. Uso de benzodiazepínicos e risco de 

acidente de trânsito. In: Projeto Diretrizes - Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de 
Medicina de Tráfego (ABRAMET), p. 1-10, 15 dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.abramet.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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O médico, agente de promoção, proteção e recuperação da saúde223, encontra-se 

vinculado ao código de ética e às resoluções dos conselhos representantes da sua 

categoria, bem como à regulação exógena, entendida esta última como a proveniente do 

Poder Legislativo, dos demais órgãos da Administração Pública e do Poder Judiciário 

através dos precedentes judiciais. O exercício da atividade profissional de médico serve 

à saúde da coletividade e do ser humano individualmente considerado, além de 

determinar-se também uma atividade econômica.  

Ao encetar tais aspectos, o exercício da Medicina, assim como tantas outras 

atividades e atuações do ser humano, está imerso em uma teia regulatória que mescla 

estratégias de persuasão, compromisso moral, profissional e imposição de sanções224. A 

responsabilidade perante a higidez e melhoria do meio ambiente do trânsito está 

intimamente ligada à saúde, e esse é um campo de ampla corresponsabilização de todos 

os atores sociais, especialmente do profissional da área.  

Sob essa vertente, a diretriz complementa o sistema de Direito formal através de 

seu próprio sistema jurídico no intento de criar cada vez mais amarras de atuação 

afirmativa e de comprometimento do médico, concorrentemente à manutenção de sua 

autonomia no exercício profissional.  

Entenda-se que a regulação, no ambiente contemporâneo, não representa apenas 

um mecanismo de opressividade, mas uma forma de colaboratividade. A grande 

questão, segundo Ayres e Braithwaite (1992), é o discernimento a respeito de quando 

persuadir e quando oprimir225.  

Esses questionamentos, no entanto, envolvem, para o estudo em apreço, a 

exploração das fontes regulatórias e a construção de fundamentos genuínos de 

legitimação do sistema normativo de segundo grau. 

                                                        
223 Obrigação extraída do art. 2º, §único, inciso I da Lei no 12.842/2013, a qual dispõe sobre o exercício 

da Medicina.  
224 Ayres e Braithwaite (1992, p. 20) asseveram que o modelo regulatório inteligente seria aquele que 

combina, de uma forma sofisticada, os mecanismos de repressão e persuasão.  
225 Nesse sentido, consultar: AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive regulation: transcending 

the deregulation debate. Oxford, UK: Oxford University, 1992. p. 20. 
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4 A REGULAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E DOS CONSELHOS 
DO PODER PÚBLICO: O EQUILÍBRIO DAS FONTES 
 

A crescente necessidade de especialização técnica do Poder Público, associada 

ao inchamento das obrigações estatais com o pós-Positivismo, criou um cenário no qual 

se precisava encontrar soluções de pulverização funcional capacitada. O princípio da 

separação ou da autonomia patrimonial226 entre pessoas físicas e jurídicas teria que 

sofrer transformações mais sofisticadas para uma maior responsividade da governança 

às aspirações da sociedade. 

A autonomia existencial e patrimonial da pessoa jurídica constitui uma 

premiação às pessoas naturais que desempenham atividade econômica, que trabalham e 

que visam atingir fins socialmente relevantes. A pessoa jurídica de direito público, seja 

interno ou externo, também é uma benesse à sistemática jurídica mundial, já que 

promove a soberania, a autonomia de gestão da coisa pública, respectivas 

responsabilidades contratuais e imputações legais, bem como a impessoalidade vertical 

e horizontal na Administração Pública. Mas o refinamento jurídico não poderia frear 

nesse estágio. 

Os conceitos de desconcentração e descentralização da pessoa jurídica de direito 

público careciam de um apuro mais alargado mediante a consolidação de um poder 

meritório e legítimo de regulação dos mais diversos campos da atividade econômica e 

de prestação de serviços públicos. 

A regulação jurídica sistêmica e ubíqua foi corolário de um programa 

governamental de desestatização que vem ocorrendo globalmente desde o século XX. A 

privatização de prestações outrora da competência do Poder Público demanda uma 

expansão regulatória, isto é, o fenômeno de governança pública de privatização ou 

desestatização não pode ser confundido com desregulação227.  

O Programa Nacional de Desestatização (PND)228 no Brasil, ocorrido na década 

de 1990, aprimorou as modalidades de descentralização administrativa inaugurada 

                                                        
226 Princípio expressamente consagrado no art. 20 do CC/1916 e mantido na codificação atual por meio de 

diversas disposições legais. 
227 Nesse sentido, consultar Ayres e Braithwaite na análise do governo Thatcher na década de 1980: 

AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive regulation: transcending the deregulation debate. 
Oxford, UK: Oxford University, 1992. p. 11. 

228  A respeito, consultar: BRASIL. Lei no 8.031, de 12 abr. 1990. Cria o Programa Nacional de 
Desestatização, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8031.htmr>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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durante a Reforma Administrativa229  do Regime Militar, trazendo à ordem jurídica 

brasileira a figura das agências reguladoras230, autarquias de regime especial incumbidas 

da regulamentação, controle e fiscalização dos serviços públicos, bens e atividades sob 

novo comando: o da iniciativa privada. Como cediço, a aproximação do elo entre saúde 

e meio ambiente231 propulsionou uma performance de serviços públicos e prestações de 

relevância pública inumeráveis, mister que urgia ser compartilhado, entendido como 

encargo de todos, com prestações bem definidas e efetivas, manifestas não só na letra 

constitucional e legal232, mas na ordenação social cotidiana. Assim, paralelamente à 

desestatização, segundo Gomes e Portes (2012, p. 137): “A importância do terceiro  

setor foi se consagrando e sua evidência ficou clara na sociedade moderna ao ser 

considerado, ao lado do Estado e do Setor privado, os três pilares que sustentam a 

sociedade”. 

Complementam, ainda, Gomes e Portes (2012, p. 136-139), que “[...] dentro 

deste contexto, pode ser considerado então que desde o governo de Fernando Henrique 

foi constatado o início da parceria ativa entre o Estado e o terceiro setor, especialmente 

na regulamentação deles [...]”. 

Importante rememorar que este trabalho já apontou a existência de uma 

hierarquia material quanto à legitimidade de normas secundárias e normas primárias no 

ideário da população brasileira em geral, assim como no dos especialistas jurídicos, 

informação que acarretou, para o Direito de trânsito, a aspiração por legalização estrita 

de uma série de políticas públicas de trânsito que já se encontrava regulamentada por 

resoluções do CONTRAN. Portanto, este estudo também já levantou a hipótese de que 

esse desprestígio regulatório deriva-se do historicismo do Direito administrativo, 

associado à burocratização técnica-regulamentar que existe no cenário nacional muito 

antes de maiores elaborações jurídicas atinentes ao fenômeno da descentralização 

acontecerem por meio do Decreto-Lei no 200/1967, isto é, antes do surgimento das 

autarquias. 

                                                        
229 A respeito, consultar: BRASIL. Lei nº 9.961, de 28 jan. 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS – e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 29 jan. 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9961.htm>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

230 A respeito, consultar: art. 21, XI da CR/1988 com redação dada pela EC no 8/1995 e do art. 174 da 
CR/1988.  

231 A respeito, consultar: JUNGES, José Roque . Interfaces entre saúde e ecologia em tempos de crise 
ambiental. In: BRUSTOLIN, Leomar Antônio (Org.). Bioética: cuidar da vida e do meio ambiente . São 
Paulo: Paulus, 2010. p. 129-146.  

232 A respeito, consultar: art. 225, CR/1988. 
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A regulação da atividade econômica e dos serviços públicos sempre foi feita por 

comissões ou departamentos autônomos da própria Administração Pública, leia-se, 

órgão públicos especialmente incumbidos da execução e fiscalização técnico-

administrativa das políticas públicas e planos de governança setorial233. 

Associado a essa tecnocracia, o Direito administrativo tem carregado, desde sua 

gênese nas legislações estrangeiras, uma mácula de área do Direito cujas decisões 

pretendem, de certa forma, escapar aos controles do Poder Judiciário. Nas palavras de 

Otero (2007):  

 
[...] a institucionalização de um sistema de justiça administrativa vocacionado 
para a “fuga” do Poder Executivo ao controlo pelos tribunais, mostrando uma 
surpreendente identidade com o posicionamento do monarca absoluto que 
concentrava em si a competência primária de decisão e a competência de 
resolução de litígios emergentes de tais decisões, permite descortinar o 
quanto era alheio qualquer intuito de conferir garantias efectivas aos 
administrados face à actividade administrativa (OTERO, 2007, p. 277). 

 

O autor (2007), nessa assertiva, remete-se às origens francesas do Direito 

administrativo, que emergiu da criação do Conselho de Estado francês, jurisdição 

administrativa própria para os litígios jurídico-administrativos. 

O poder discricionário da Administração Pública, exercido por seus agentes ou 

por quem lhes faça as vezes, existe, segundo a lição de Otero (2007) supracitada, desde 

o Absolutismo, conceito que fora totalmente revisitado e reformulado ao longo dos 

tempos, especialmente durante a última metade do século XX.  

Em acordo com Faria (2011), há uma certa incompatibilidade entre o poder 

discricionário e o direito público subjetivo, haja vista serem institutos antinômicos234. 

Porém, o desenvolvimento social mostrou que a discricionariedade é um juízo pessoal, 

colegiado e orgânico imperioso para o funcionamento da pessoa jurídica de direito 

público e para o atingimento de suas finalidades precípuas: o interesse coletivo.  

Não é ousado inferir que, na ambientação do início do século XX, o poder 

discricionário da Administração Pública deu origem ao poder regulamentar dos 

                                                        
233 Cita-se, exemplificativamente, a Lei nº 467/1937, que transforma a Comissão de Estradas de Rodagem 

Federais no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), departamento autônomo 
subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas.  

234 O Professor Faria (2011) ressalta que, apesar de os institutos serem, em termos, antinômicos, o poder 
discricionário é uma ferramenta para o exercício e efetivação do Direito Público Subjetivo, razão pela 
qual a análise de incompatibilidade estar, atualmente, esvaziada. A respeito do poder discricionário da 
Administração Pública, consultar: capítulo 5: “Poder discricionário” em: FARIA, Edimur Ferreira de. 
Controle do mérito do ato administrativo pelo Judiciário. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 
133-154.  
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conselhos de canal aberto do Poder Executivo, revestindo-os de características que 

transcendem a clássica acepção dos indicadores de conveniência e oportunidade do 

Estado de Direito. 

No contexto do Direito de trânsito, a normatização que foi se construindo pela 

orientação e vontade própria da sociedade civil elitizada à época, amante do turismo e 

dos automóveis – em alusão ao Automóvel Clube do Brasil e ao Touring Club do Brasil 

–, já refletia a liberdade de ação necessária para o empreendimento de políticas públicas 

regulatórias quanto à matéria. As políticas públicas convergiam-se não só para a 

limitação do exercício do direito de dirigir, mas, primordialmente, para a expansão 

desse direito público subjetivo. 

Por essa razão é que o poder discricionário de regulação dos conselhos de canal 

aberto do Poder Executivo – sendo o primeiro criado no Brasil em matéria de trânsito 

em 1941235  – foi tomando corpo espontaneamente, em acordo com a intuitividade 

natural da sociedade em resolver os problemas cotidianos de um meio ambiente 

artificial que se agigantava em uma velocidade motorizada. Não foi um poder 

discricionário como o planejado durante o aperfeiçoamento do fenômeno da 

descentralização das atividades públicas – refinamento iniciado com o Decreto-Lei no 

200/1967 após a menção legal do termo “autarquia” pelo Decreto-Lei no 6.016/1943. 

O poder discricionário da Administração Pública direta no exercício da 

governança dentro dos parâmetros legais e o poder de atuação da Administração Pública 

indireta por meio das autarquias no exercício da regulamentação, fiscalização e controle 

da prestação dos serviços públicos e de atividades econômicas precípuas para o país, 

seja quem for seu titular, são elaborações que foram sendo cientificamente construídas, 

consolidadas e legalizadas a partir de realidades estrangeiras de ativismo normativo 

insubmisso à ordem jurídica do direito comum, as quais transformaram o administrador 

também em legislador e juiz236. 

Já a normatização dos conselhos não se investiu dessa característica insubmissa 

do Direito administrativo em suas origens, apesar de a estrutura orgânica dos mesmos 

assentar-se no Poder Executivo e do empreendimento de suas finalidades precípuas se 

                                                        
235 Remomora-se que o CONTRAN foi criado com a primeira codificação nacional do trânsito por meio 

do Decreto-Lei no 2.994/1941, art. 137. 
236 Essa referência remonta à origem do Direito Administrativo francês com a criação do Conselho de 

Estado, jurisdição administrativa própria que foi desenvolvendo sua própria normatização e 
jurisprudência administrativas, sob pseudoalegações garantistas de controle e legalidade dos atos de 
governo. Nesse sentido, consultar: OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da 
vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2007. p. 269-282. 
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perfazer em consonância com o ramo jurídico-administrativo condizente à conjuntura 

histórica pertinente. 

Quer-se dizer aqui que o consensualismo administrativo e a abertura do Poder 

Executivo para a sociedade civil, através do poder regulamentar democrático, deram-se 

despretensiosamente, a partir de uma condução do sistema de Direito formal pela 

própria sociedade que almejava usufruir de direitos subjetivos ainda imaturos na 

sociedade brasileira se comparados à fruição dos mesmos direitos em terras 

estrangeiras. 

A realidade do consensualismo inserto na estruturação nuclear do Poder 

Executivo, apesar de formalmente disseminada no país há pouco tempo, revela-se uma 

construção nacional antiga, criada com o intuito de expansão de direitos individuais e 

transindividuais e de resolução dos impasses rotineiros que nem o Direito formal, nem 

os sistemas jurídicos paralelos e concomitantes e muito menos a realidade física e 

estrutural do meio ambiente do trânsito podiam suportar, prever ou assumir à época. 

 Não houve planejamento antecedente ou qualquer formatação manifesta de um 

sistema basilar participativo no âmago do Poder Público para a democratização da 

regulação secundária, alvejando-se uma maior legitimidade e responsividade normativa. 

Essa clareza e entendimento são posteriores à existência fática dessa mesma 

estruturação.  

O contexto social britânico, de grande influxo na sociedade brasileira no final do 

século XIX – época da chegada dos primeiros automóveis no país e da ocorrência dos 

primeiros acidentes de trânsito –, também desenvolveu a sua estrutura jurídica 

participativa, imiscuída no poder monárquico, a partir de uma dinâmica natural e 

inerente de documentação de suas próprias terras e bens.  

Durante o reinado do francês Guilherme I, entre os anos de 1066 a 1087, os 

notórios Domesday Books 237  foram os livros usados para o registro de todas as 

propriedades públicas e particulares da Grã-Bretanha, fossem estas imóveis, móveis ou 

semoventes. Concomitantemente, os censos demográfico, de gênero e classes sociais 

também foram realizados, medida que possibilitou à Monarquia inglesa conhecer sua 

riqueza, população e maximizar suas receitas originária e derivada. 

                                                        
237  A respeito, consultar: INGLATERRA. Domesday Books. Disponível em: 

<http://www.opendomesday.org>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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Essa documentação deu início a um processo de accountability, requisito de 

governança pública que promoveu o nascimento das noções de sindicabilidade e 

responsabilidade pública por parte da Monarquia.  

Mas, anteriormente ao desenvolvimento das diretrizes da administração e 

governança, a providência essencial da Coroa britânica, além de conhecer seu 

patrimônio, era fazer-se presente, de alguma maneira, por toda a sua extensão dominial. 

A governança real contou com a maciça colaboração da Igreja para o desenvolvimento 

local e regional de suas terras. 

Em relação ao trânsito e à locomobilidade, a manutenção e administração das 

vias públicas eram encabeçadas pelas paróquias, no processo de circunscrição territorial 

empreendido pela instituição. Essa demarcação religiosa fundava os condados ingleses, 

os quais, como já explanado, convocavam seus residentes locais para candidatarem-se a 

surveyors of highways 238 . Aos eleitos eram atribuídas as funções públicas de 

manutenção, reparo e de ordenação e fiscalização das vias públicas.  

Esta breve digressão e remissão ao contexto social britânico foi desempenhada 

no projeto de desconstrução da concepção de que há uma nova organicidade da 

realidade jurídico-administrativa quanto à governança pública. Há, sim, uma 

principiologia e teorização do Direito formal e dos sistemas jurídicos concomitantes sob 

novas perspectivas e argumentações. Contudo, a infiltração e impregnância da 

sociedade civil nos assuntos de governo através dos conselhos foi uma prática 

corriqueira e inerente aos desdobramentos das demandas e necessidades subjetivas e 

coletivas. 

Dessarte, a regulação dos conselhos e o seu poder discricionário para tal 

deveriam, no plano fático, deter uma legitimidade intuitiva e natural por parte da 

população, informação que não se revela inteiramente condizente com o que é 

pragmaticamente verificado. Ao indagar-se acerca das razões de dita percepção, há que 

se investigar o sistema de Direito formal e os sistemas paralelos que com o primeiro se 

relacionam, estando, obviamente, o poder regulamentar dos chefes do Poder Executivo 

e das autarquias conectado com esse paradoxo ou crise de autenticidade das normas 

secundárias produzidas pelo conselho. 

                                                        
238 Literalmente, seriam “examinadores de vias”, em versão portuguesa. 
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O poder regulamentar brasileiro da alçada executiva teve seu papel muito bem 

delineado pela CR/1988 ao estatuir, em seu art. 84, inciso IV 239 , a competência 

normativa privativa do Presidente da República limitada à pormenorização e 

complementação legal. Essa ideação faz-se corroborada pelo art. 25, inciso I, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 240 , o qual explicita a não 

receptividade de normas anteriores à CR/1988, cujo desiderato seja a outorga de 

competência normativa própria do Congresso Nacional, estabelecida pela nova ordem 

constitucional. 

Isto posto, vê-se que o poder constituinte originário consagra a figura do 

regulamento executivo, ou seja, a ação normativa da função de gabinete do Estado serve 

apenas à execução e concretização das leis, requisito primacial para a realização de seu 

encargo orgânico típico. Ademais, a EC nº 32/2001 inseriu, no texto da CR/1988, uma 

prerrogativa ampliativa ao Poder Executivo quanto à sua competência normativa. O 

emergente, à época, inciso VI241 do art. 84, preconizou uma divergente tipologia de 

expedição regulamentadora, o doutrinariamente intitulado “regulamento autônomo”. 

Dita autonomia regulamentar estaria atrelada ao poder legiferante “inovador” 242  do 

Poder Executivo proveniente diretamente da CR/1988, no íntimo das matérias por esta 

claramente definidas. 

Pois bem, essa pormenorização legal dos chefes do Poder Executivo ou daqueles 

aptos constitucionalmente a substituí-los nesse ofício regulamentador 243  gera um 

                                                        
239 Art. 84, CR/1988: “Compete privativamente ao Presidente da República: IV: sancionar, promulgar e 

fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução [...]” 
(BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Diário Oficial, 
Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016).  

240 Art. 25 do ADCT: “Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, 
sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão 
do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente 
no que tange a: I - ação normativa [...]” (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil, 1988. Diário Oficial, Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016). 

241 Art. 84, CR/1988: Compete privativamente ao Presidente da República: [...] VI – dispor, mediante 
decreto, sobre:  

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001). 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001) (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Diário 
Oficial, Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 
2016). 

242 A expressão encontra-se entre aspas, pois já se viu, neste trabalho, que o atributo da inovação está 
presente também nos atos administrativos regulamentadores das leis. 

243 A expedição de decretos autônomos pode ser delegada aos Ministros de Estado, Procurador-Geral da 
República e ao Advogado-Geral da União segundo o §único do art. 84 da CR/1988. Obviamente, as 
disposições constitucionais referem-se apenas à estruturação da Federação, representada pela União. Os 
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produto cuja denominação é a mesma do produto dos conselhos, isto é, as normas 

secundárias.  

Concorrentemente, o programa de desestatização da década de 1990 e a 

lapidação da armação das autarquias pela criação das agências reguladoras instituídas 

com a missão de normatizar, controlar e fiscalizar segmentos mercadológicos de 

interesse e relevância social também produzem as conhecidas normas infralegais. 

Há de se compreender, no entanto, que essa produção regulamentar, apesar de 

complementativa, pode ser diferenciada, ou seja, a população em geral e os especialistas 

precisam fixar marcadores de singularização da natureza de cada produção regulamentar 

secundária. Acredita-se que são essas as razões pelas quais a legitimidade das 

resoluções dos conselhos, em especial a do CONTRAN, ainda sofre desprestígio e 

suspeição por seus destinatários nos dias atuais. 

Certo é que, com a individualização do produto de cada sistema jurídico 

consolidado – o do SNT e demais sistemas federativos orgânicos de canal aberto, o das 

agências reguladoras e o dos chefes do Poder Executivo no exercício de sua 

competência privativa –, não se almeja qualquer depreciação dos demais pelo destaque 

da atividade regulamentar dos conselhos. Quer-se, no entanto, desconstruir o 

pensamento visceral generalizado de que a normatividade secundária é indivisível e 

integralizada sob uma manifestação una de poder. Esse entendimento, como se sabe, é 

falso.  

Primeiramente, e como já acentuado acima, o maior sistema de diferenciação 

dentre essas três estruturas de produção normativa secundária volta-se para o poder 

regulamentar dos chefes do Poder Executivo, o qual, apesar de completamente 

transformado pela ordem jurídico-constitucional contemporânea, ainda porta 

características importantes de unilateralidade e privilégio de um agente público único 

investido em uma função política de identidade rígida com partidarismo e autoridade de 

gestão.  

Se se permite, em comparação rudimentar, utilizar-se da expressão 

“transconstitucionalismo”, cunhada por Neves (2009) para a percepção de que as 

origens estrangeiras do Direito administrativo ainda entrelaçam-se à normatização 

                                                                                                                                                                   
demais entes federativos estão vinculados a essa mesma estruturação dentro de sua governança em 
âmbito estadual, distrital e municipal pelo princípio constitucional sensível do pacto federativo. A 
respeito, consultar: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.448 
MC. Min. Rel. Maurício Corrêa, Brasília, 17 maio 1996. Diário de Justiça, Brasília, 02 ago. 1996. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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secundária empreendida pelos chefes de Poder da alçada executiva, melhor se 

vislumbrará que há uma “transadministratividade”244 temporal e jurídica no imaginário 

social, fenômeno tradicional e apurado de racionalidade empírica e de classificação dos 

juízos de valor que se faz sobre as organicidades fático-jurídicas. 

O aprendizado recíproco por experiências próprias e alheias é um acompanhante 

permanente das fundamentações humanas e não deve ser encarado como deletério para 

o propósito aqui traçado. Até mesmo pelo motivo substancial de que a accountability 

pública na relação entre cidadãos e agentes políticos no exercício da atividade 

administrativo-governamental é um pilar da principiologia do Direito público, e os 

marcadores de sindicabilidade foram consolidados pela ordem normativa a partir do 

historicismo de fuga de controle245 do agente político e do Poder Executivo. 

Assente nessa singularização mais extensa, resta a diferenciação mais restrita e 

também complementar entre o produto da atuação dos conselhos nacionais de canal 

aberto e o das agências reguladoras, resultado de performances simétricas, mas que 

podem ser diferenciadas. Nesses moldes, os parâmetros de aceitabilidade e estudos de 

impacto regulatório também podem variar e se fortificar com base em proveitosas 

distinções. 

A natureza da normatização regulatória – empreendida, atualmente, pelas 

agências reguladoras – é uma prática tradicional na ordem brasileira. Segundo Santos 

(2006.p. 30), desde 1906, por meio do Convênio de Taubaté246, o Poder Público federal 

intervém na cafeicultura nacional através de uma série de políticas públicas de 

valorização do grão e de estabilização cambial. Diz-se acerca da restritividade 

diferenciadora entre a normatização dos conselhos contemporâneos de canal aberto e 

das agências reguladoras, pois, anteriormente à sofisticação da descentralização 

administrativa, esse poder interventivo das autarquias sob regime especial provinha de 

muitos conselhos nacionais também de composição heterogênea criados pela ordem 

normativa brasileira. 

Exemplificativamente, o Decreto-Lei no 5.982/1943 criou o Conselho Nacional 

de Política Industrial e Comercial (CNPIC), órgão consultivo do governo formado com 

                                                        
244 Neologismo empregado neste trabalho em cotejo com a tese de doutoramento de Neves (2009) acerca 

do fenômeno do “transconstitucionalismo”. 
245 Essa expressão de “fuga de controlo do Poder Executivo pelo Poder Judicial é de Otero (2007): 

OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à 
juridicidade. Coimbra: Almedina, 2007. p. 277. 

246 Acordo firmado entre os governadores dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro com o 
apoio do Governo Federal com fins protecionistas da atividade de cafeicultura. 
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o intuito de auxiliá-lo na regulação da atividade industrial e econômica do país e na 

implantação de medidas de ajustamento econômico decorrentes das contingências da 

Segunda Guerra Mundial247. O Conselho Nacional do Petróleo (CNP), instituído pelo 

Decreto-Lei no 538/1938 e diretamente subordinado ao Presidente da República, tinha, 

da mesma forma, por função precípua, a atividade regulatória248. Cita-se também o 

Conselho Nacional de Águas e Energia (CNAEE), implementado pelo Decreto-Lei no 

1.285/1939, o qual, sob a mesma orientação de órgão consultivo do Poder Executivo, 

foi criado para se implementar a regulação desse segmento econômico. 

Da mesma forma que a Comissão de Estradas de Rodagem Federais – que  

transformou-se no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e, 

posteriormente, na atual autarquia federal denominada Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) 249  –, o CNAEE foi o prelúdio da Agência 

Nacional de Águas (ANA), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e ainda 

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 250 , esse último de estrutura 

diferenciada das anteriores, apesar da nítida integração.  

Sob esse mesmo ângulo, o CNP representou a elaboração embrionária da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) 251 . O citado CNPIC, por sua vez, sofreu reestruturações sistêmicas e, 

atualmente, sob o nome de Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), 

atua junto a uma pessoa jurídica de direito privado de características peculiares 

denominada Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que não é, 

obviamente, uma autarquia federal252. 

O ponto primacial da diferenciação existente entre as normas secundárias das 

agências reguladoras e as normas secundárias dos conselhos de canal aberto 

pertencentes a sistemas do Poder Executivo reside no tema da “agencificação” 253 

gerencial, que alastrou-se no Brasil a partir da década de 1990.  

                                                        
247 O Brasil declarou estado de guerra em 1942 pelo Decreto no 10.358/1942. 
248  A respeito da natureza regulatória precípua do órgão autônomo, ver: art.10, do Decreto-Lei no 

538/1938. 
249 A respeito, consultar: Lei no 10.233/2001. 
250 Nesse sentido, consultar: Lei no 9.984/2000.  
251 A respeito, ver: Lei no 9.478/1997.  
252  Acerca da natureza peculiar da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, consultar o 

Informativo do STF nº 759/2014.  
253  O termo “agencificação”, apesar de largamente utilizado em outros estudos, foi extraído de: DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do Princípio da 
Legalidade. In: _____. (Org.). Direito regulatório: temas polêmicos. 2. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: 
Fórum, 2004. p. 27-59.p. 36.  
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Em um dos discursos do então Presidente Fernando Henrique Cardoso em Nova 

Déli, Índia, por ocasião da conferência “Consequências Sociais da Globalização”, em 

1996, faz-se nítida a natureza funcional das recém-criadas agências reguladoras por 

meio de excerto de relevo de sua exposição:  

 

A globalização modificou o papel do Estado num outro aspecto . Alterou 
radicalmente a ênfase da açaõ governamental , agora dirigida quase 
exclusivamente para tornar possível às economias nacionais desenvolverem e 
sustentarem condições estruturais de competiti vidade em escala global . Isto 
não significa necessariamente um Estado menor , muito embora este também 
seja um efeito colateral desejável da mudança de ênfase , mas certamente 
pede um Estado que intervenha menos e melhor; um Estado que seja capaz 
de mobilizar seus recursos escassos para atingir prioridades selecionadas , um 
Estado que possa canalizar seus investimentos para as áreas vitais na 
melhoria da posiçaõ competitiva do país , tais como infraestrutura e serviços 
públicos básicos , entre os quais melhor educaçaõ e saúde ; um Estado que 
esteja pronto a transferir para maõs privadas empresas melhor administradas 
por elas; um Estado , finalmente, no qual os funcionários públicos estejam à 
altura das demandas da coletividade por melhores serviços254.  
 

A manifestação presidencial desborda a estrita ligação das agências reguladoras 

com o processo de privatização pelo qual passava o país e pela fundação de um pacto 

político entre governo e segundo setor para se possibilitar, de um lado, maiores 

condições de governabilidade, e do outro, ampliação da competitividade do mercado 

brasileiro e mitigação do distanciamento existente entre iniciativa privada e setor 

público255. Assim, a inflexibilidade burocrática instituída com a CR/1988 foi, na década 

de 1990, gradativamente substituída por um modelo moderado de governança, que 

combinava traços centralizadores e descentralizadores, sendo os traços 

descentralizadores aqueles que refletem o fortalecimento e sofisticação do fenômeno de 

descentralização da prestação de serviços públicos por meio de agências autônomas sob 

regime especial ou controladas por contrato de gestão, as chamadas “agências 

executivas”. 

                                                        
254 Excerto do discurso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na conferência “Consequências 

Sociais da Globalização”, em Nova Déli, Índia, de 1996 em: RESENHA DE POLÍTICA EXTERIOR 
DO BRASIL, Ano 23, n. 78, p. 25, 1º semestre de 1996, Brasília, Ministério das Relações Exteriores, 
2008. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

255 A respeito, consultar: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à 
gerencial. Revista do Serviço Público , Brasília, v. 47, n. 1, p. 1-28, jan-abr. 1996. Disponível em: 
<http://www.educação.mppr.mp.br>. Acesso em : 01 ago. 2016. Trabalho apresentado ao seminário 
“Reforma do Estado na Amé rica Latina” , organizado pelo Ministério da Administraçaõ Federal e 
Reforma do Estado e patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Brasília, maio de 
1996). Disponível em: <http://www.educação.mppr.mp.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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Vê-se que o poder regulamentar das agências reguladoras são poderes 

concedidos pela administração central com o intuito de controle e fiscalização de 

atividades econômicas de interesse público e coletivo, as quais não mais estão sob o 

comando do Poder Público. Isto posto, a prerrogativa de elaborar normas por esses entes 

autônomos são políticas públicas de supervisão do mercado e de manutenção das rédeas 

ordenativas de uma gestão que se compartimentaliza a passos largos. 

Sob diferente perspectiva, os conselhos, pertencentes à Administração Pública 

direta e insertos em sistemas federalistas e multiparticipativos, não são decorrência de 

uma ação gerencial desburocratizada, mas de uma ação política de democratização. E 

essa democratização, como já outrora visto, não fez parte de um programa reformista de 

governos, no intento de redesenhar a máquina pública em si, considerada como 

organismo disfuncional. Igualmente, foi uma construção espontânea, decorrente da 

realidade fática em constante movimento e dos desejos diretos da população por 

ampliação dos seus direitos subjetivos de ordem individual e transindividual. 

Ademais, enquanto as normas secundárias das agências têm por função precípua 

asseverar a presença do Estado na condução da economia pela iniciativa privada, as 

normas secundárias dos conselhos têm um idealismo de condução dos assuntos de 

interesse social pelos seus próprios atores e partícipes. Poder-se-ia adicionar também a 

ideia de que as políticas públicas normativas dos conselhos são mais livres para incutir 

na regulação que produzem uma abstração de um Brasil que ainda não existe, mas que 

se gostaria que existisse. Ou seja, a participação federativa e da sociedade civil nos 

conselhos do Poder Público é mais propícia a vislumbrar, por meio do poder 

regulamentar, um país imaginário. 

Ou seja, enquanto o poder normativo das agências reguladoras empreende, 

majoritariamente, um esforço de restabelecer e aperfeiçoar estruturas já existentes e de 

capturar um retrato desmitificado da realidade para responder a essa de forma madura, 

eficiente e objetiva, o poder regulamentar dos conselhos, ao empreender o mesmo 

esforço, ainda viabiliza um sonho deontológico de realidade por meio de um poder 

regulamentar também deontológico. 

Em relação ao CONTRAN, o fenômeno da segurança perceptível pode ser 

detectado em várias de suas regulações, assim como já discutido em relação ao exame 

de larga janela de detecção que identifica o consumo de substâncias psicoativas, afora o 

álcool, em um período anterior à coleta que pode chegar a 180 dias. Calorosas 
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discussões e manifestos256 permeiam os sistema de Direito formal e demais sistemas 

jurídicos acerca da inadequabilidade da medida para a aferição fática da capacidade de 

conduzir veículos automotores naquele momento em que se peticiona ao Poder Público 

a licença para dirigir, extrapolando os limites temporais do presente para que uma 

intertemporal apreciação do hábito de vida do candidato possa ser o mais pertinente 

alicerce de análise do procedimento.  

Observa-se que a regulação sonha com um trânsito menos violento, e para isso 

empreendeu uma política normativa controversa que pode ser, a bem da verdade, inútil 

para a redução dos acidentes de trânsito e também incipiente para uma educação ampla 

do comprometimento da capacidade de dirigir derivada do uso de drogas lícitas ou 

ilícitas. 

Cita-se a probabilidade de mudança prévia do hábito de uso de drogas do 

candidato à obtenção ou renovação da CNH como medida neutralizadora da capacidade 

técnica do teste toxicológico, além do fato de que o conhecimento acerca do passado de 

um candidato a condutor dizer muito pouco sobre o seu futuro no trânsito ou nas vias 

públicas257, tenha o seu laudo de exame toxicológico sido positivo ou negativo. 

Todas essas argumentações são meritórias, mas a regulação do CONTRAN 

almeja, de qualquer maneira, estabelecer uma sensação maior de segurança no tráfego, 

nem que seja apenas no âmbito normativo. Essa medida não deixa de ser uma política 

pública eficaz nos moldes da percepção de que métodos mais alargados e tecnologias 

mais avançadas na peritagem do maior vilão da segurança viária – as drogas – 

proporcionam a disseminação de um sentimento de segurança normativa que pode 

refletir na realidade, apesar de apreciações de cunho técnico-científico verterem-se para 

desfechos realísticos e de identificação de cenários concretos pessimistas em relação ao 

teste toxicológico. 

Nessa alusão, não se retira das agências reguladoras a oportunidade de 

normatização com expectativas transformadoras ou orientadoras de realidades ainda 

intangíveis, mas ambicionadas. Demonstra-se, contudo, que essa programação 

institucional foge à regra do poder regulamentar padrão desses entes autônomos 

interventivos de controle e fiscalização. 

                                                        
256 Nesse sentido, consultar: Manifesto da Sociedade Brasileira de Toxicologia em referência à Resolução 

do CONTRAN no 460/2013, de 27 maio de 2014. 
257 Nesse sentido, consultar: Parecer da ABRAMET sobre a Resolução nº 460/2013 do CONTRAN.  
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Outra distinção entre as agências reguladoras e os conselhos, a qual reflete na 

produção normativa de ambos, diz respeito ao organograma ou organização interna 

dessas duas estruturas. As agências reguladoras, como pessoas jurídicas de direito 

público sob regime especial, possuem uma maior estabilidade nos seus quadros de 

dirigência, haja vista os diretores serem nomeados pelo Presidente da República após 

aprovação do Senado Federal258. Ainda, a Lei no 9.986/2000, que dispõe sobre a gestão 

de recursos humanos das agências reguladoras, estipula requisitos bastante restritivos 

para a ocupação dessa diretoria colegiada259, que apresenta uma estabilidade de mandato 

mais alargada temporalmente260. Em relação aos demais agentes públicos integrantes de 

seus quadros, o regime é o estatutário e há exigência de concurso público261. 

Quanto à composição dos conselhos de canal aberto do Poder Executivo, há uma 

rotatividade e flexibilidade muito maiores na escolha e permanência de seus membros. 

Em relação ao CONTRAN, seus membros não possuem uma atribuição personalíssima, 

como ocorre nas agências reguladoras. A escolha tem por alicerce a representatividade 

dos órgãos independentes262 previstos no CTB como integrantes do CONTRAN. Não 

há, da mesma forma, rigidez de mandato, de nomeação e nem requisitos legais 

restritivos de atribuições pessoais para a aptidão de participação263. 

Essa maleabilidade revela uma organização dos conselhos desprovida da visão 

burocrática de cargos e carreiras da Administração Pública, pois, como já reforçado, o 

CONTRAN e suas Câmaras Temáticas são órgãos de viés democrático, de alta 

rotatividade, sem ligação a pessoas, mas sim à coletividade que se relaciona e trabalha 

com a matéria de trânsito. No mesmo sentido, o CONTRAN não é um órgão de controle 

de um segmento mercadológico sob o qual o Poder Público deve intervir com 

autoridade própria de Administração Pública. É um órgão normativo e consultivo, cuja 

                                                        
258 Nesse sentido, consultar art. 84, inciso XIV, e art. 52, inciso III, alínea f, da CR/1988. 
259 Art. 5o da Lei nº 9.986/2000: “O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os 

demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada, 
formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão 
nomeados, devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação 
pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.” (BRASIL. 
Lei nº 9.986, de 18 jul. 2000. Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e 
dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 19 jul. 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9986.htm>. Acesso em: 01 ago. 2016). 

260  No caso da ANS, o mandato da diretoria colegiada é de três anos, permitida uma recondução 
(parágrafo único, art. 6º, Lei nº 9.961/2000). No caso do DNIT, o mandado é de quatro anos, também 
permitida uma recondução (art. 54, Lei nº 10.233/2001). 

261 A respeito, consultar: Lei no 10.871/2004.  
262 Nesse sentido, conferir: art. 2º, Decreto-Lei nº 4.711/2003. 
263 Nesse sentido, consultar: Resolução nº 446/2013 do CONTRAN (Regimento Interno do CONTRAN) e 

Portaria nº 001/2016 do Ministério das Cidades. 
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função é regular uma temática de interesse coletivo e difuso, que é parte integrante da 

vida de todo cidadão que se locomove ampla ou minimamente no espaço. A regulação 

do CONTRAN não representa a “mão”264 do Estado na economia, mas a “mente” do 

cidadão nas limitações e expansões dos direitos coletivos e transindividuais.  

Por essas razões, a formação dessas duas estruturas – agências reguladoras e 

CONTRAN – é relevante para a produção regulamentar distintiva de ambas. Na 

primeira, prevalece o tecnicismo e um comando de freio e adaptação entre os interesses 

privados e públicos, enquanto na última prima-se pela regulação de uma cadeia de 

aspectos que envolvem a temática, sejam estes técnicos ou principiológicos, projetados 

ou reflexo imediatista de uma necessidade sobrevinda subitamente. 

Por conseguinte, apesar de os conselhos de canal aberto do Poder Executivo e 

das agências reguladoras formarem um emaranhado regulatório de indelineável e 

nebulosa distinção, o esforço de diferenciação é factível e pode ser empreendido de 

maneira útil e vantajosa para o estudo da inteligência e impacto regulatórios, economia 

comportamental e ferramentas de avanço da responsividade regulatória por seus 

destinatários. 

O sistema regulatório que aqui se instala organiza-se em fluxos e por uma estrutura de 

gamificação265, isto é, múltiplos agentes sociais – sociedade civil organizada, setor 

econômico, Estado, população em geral, organizações supranacionais – são 

responsáveis pela regulação, controle e monitoramento da mobilidade, trânsito, 

transporte e infraestrutura viária; e esses mesmos atores atuam em colaboração para a 

resolução dos problemas mais complexos do setor de uma forma menos áspera e mais 

autômata. O CONTRAN é um representante dessa armação, e em paralelismo com o 

poder normativo das agências reguladoras e dos chefes do Poder Executivo, engendra-se 

um eixo equilibrado de fontes regulatórias em associação. A integração das fontes é 

imperiosa para o funcionamento afinado do arcabouço, mas para a análise das crises de 

aceitabilidade e influxo comportamental, as sutilezas diferenciadoras tornam-se 

substanciais.  

 

                                                        
264 Alusão à expressão de Adam Smith em A riqueza das nações, porém com significância oposta ao 

proposto pelo economista britânico. Ver: SMITH, Adam. A riqueza das nações. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008.  

265 O termo “gamificação” é utilizado no trabalho como a aplicação da teoria atrativa dos jogos para a 
resolução de diversos problemas reais. 
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4.1 Análise de impacto regulatório: descortinando-se a legitimidade e a 
aceitabilidade 
 

A multiplicidade de entes federativos e órgãos com capacidade normativa é uma 

realidade sem retrocessos. Consequentemente, os fenômenos sociais da inflação 

legislativa, da antinomia e da anomia são uma constante na vida em comunidade e no 

sentire individual de cada cidadão. 

A inflação legislativa, compreendida como inflação normativa ou regulatória, é 

uma ocorrência comum e que precisa ser recepcionada pela população em geral como 

corolário natural do Estado pós-moderno. A imperatividade por especialização, 

dinamicidade e flexibilidade procedimental, define o contexto de inchaço regulatório. A 

circunstância de hiperconstitucionalização 266 , tendência exacerbada do cidadão em 

estabelecer uma vinculação direta entre danos e ameaças de danos e princípios 

constitucionais, aspirando, sempre, um posicionamento final do tribunal constitucional, 

é efeito direto desse crescimento exacerbado da quantidade de regulações em 

relacionamento no mundo jurídico. Ao sentir que a multiplicidade normativo-técnica é 

complexa, proveniente de múltiplas fontes, sendo o integral conhecimento de sua 

validade267 na ordem jurídica um verdadeiro desafio de pesquisa, inclusive para os 

profissionais do Direito, o cidadão atua em um movimento per saltum, transpondo a 

normatividade secundária e primária e amparando-se diretamente no poder constituinte, 

fonte suprema da principiologia que se busca na defesa e exercício dos seus direitos. 

Em igual modo, a anomia normativa – sentimento coletivo de desmoronamento 

do aparato normativo de suporte dos valores sociais 268  – também descende dessa 

inevitabilidade do largo espectro regulatório. Porém, deve-se, mais uma vez, frisar que 

essa multiplicidade fenomenológica é esperada de um sistema de regulação cada mais 

técnico, setorizado, energético e fluido e, claro, em franca expansão. 
                                                        
266 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 441-464, 

jul./dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v4n2/a05v4n2.pdf>. Acesso em: 01 ago. 
2016.  

267  Acerca do Direito de trânsito, cita-se, exemplificativamente, a questão da validade do exame 
toxicológico, o qual, após a publicação da Lei nº 13.103/2015, já teve sua cogência suspensa por 
diversas liminares da justiça estadual e, atualmente, há em trâmite, no STF, a ADI 5322/DF, a qual 
questiona a constitucionalidade da lei citada, inclusive da disposição referente ao exame toxicológico 
de larga janela de detecção. A respeito, consultar: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 5.322/DF. Min. Rel. Teori Zavascki, Brasília, 26 maio 2015. Diário de 
Justiça, Brasília, 29 maio 2005. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

268  Essa conceituação de anomia foi exposta com alicerce no trabalho de Émile Durkheim em: 
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. Tradução de Eduardo Brandão. 4. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2010. 
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A antinomia, por seu turno, assentada no conflito real ou aparente de normas 

jurídicas insertas em um mesmo sistema de Direito, detém uma particularidade 

importante na questão da hierarquia material, abordada nesta dissertação, a qual remete 

a um descrédito da normatização secundária e aspiração por políticas públicas de 

legalização das disposições que já constam na regulação. A antinomia perceptível nessa 

temática em foco ocorre, predominantemente, entre as normas primárias e secundárias, 

e não entre normas de mesma natureza, quais sejam, conflito de norma primária com 

outra primária ou conflito de norma secundária com outra secundária. 

Essa consideração é relevante, pois se converge para o entendimento equivocado 

de que a particularização, tecnicismo ou pormenorização infralegal não têm o condão de 

inovar o sistema formal de Direito, o que, sabidamente, não procede. Além disso, 

acrescenta-se que, como divulgado neste estudo, há diferenciações entre as atribuições 

regulatórias dos diferentes órgãos ou entes detentores de capacidade normativa, 

informação que acarreta regulações de grau qualitativo diferente, apesar de existentes no 

mesmo plano infralegal. Com base nessa identificação, os parâmetros para o 

estabelecimento de uma antinomia real entre normas jurídicas de diferentes graus – o 

primário e o secundário – diminuem muito, harmonizando, com maior serenidade, o 

sistema de Direito formal. 

Concomitantemente, ainda se verifica o fenômeno do “panprincipiologismo”, o 

que Streck (2012) compreendeu como a inclinação geral da sociedade e suas instituições 

em idealizar princípios constitucionais de forma intuitiva, sem suporte normativo 

definido. Essa tendência origina-se do atuar per saltum do cidadão quando se trata de 

expandir ou defender seus direitos individuais ou transindividuais.  

Com a inflação legislativa e a perda de arrimo dos valores pela regulação, a qual 

é dispersa, confusa e de complicada sistematização, o cidadão, em uma primeira busca 

de sustentação dos seus interesses, já recorre, de pronto, ao bloco constitucional. No 

caso de não encontrar, no imediatismo de suas demandas, o princípio ou a diretriz que 

busca, o cidadão parte para uma elaboração mental criativa derivativa e rizomática de 

dedução de direitos insculpidos em normas não identificáveis por ele, mas que se 

encontram em algum lugar do globo, em algum sistema jurídico, mesmo que seja no seu 

sistema jurídico imaginário. 

A fim de uma melhor organização, tem-se um cenário regulatório em erupção e 

intrincado, o qual sofre desconfiança e desconsideração por parte da sociedade, que 

procura, então, em primeira mão, por princípios constitucionais para resolver seus 
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problemas e, em um segundo momento, não os encontrando, passa a criar panprincípios 

que podem ou não se encontrar em alguma normatização do bloco constitucional. Nessa 

conjuntura, capta-se um problema basilar que se refere à justificação de tamanho 

alargamento das normas secundárias. 

Essa justificação, ao mesmo tempo em que é feita veementemente por parte da 

doutrina e jurisprudência nacionais ao considerar as peculiaridades dos tempos pós-

modernos e a necessidade fundamental de o Estado se adaptar às transformações 

tecnológicas, científicas e às exigências da sociedade civil, ainda encontra muitos óbices 

colocados pela mesma doutrina e jurisprudência ao intentar ajustar os moldes de atuação 

da regulação dentro dos parâmetros constitucionais de competência269. 

No entanto, talvez a busca por justificação não esteja no texto constitucional ou 

no bloco constitucional, e nem mesmo em sistemas de Direito formal concomitantes e 

paralelos de outros países, mas, sim, em uma visão da qualidade democrática do Brasil, 

a qual é quebradiça.  

Sob uma perspectiva formal, ao analisar-se o CTB270, a competência normativa 

concedida ao SNT não é a do art. 84, inciso IV, da CR/1988, privativa do chefe do 

Poder Executivo. A atividade de normatização transferida ao SNT, sendo o CONTRAN 

seu órgão nuclear, é a competência normativa vedada pelo art. 25, inciso I, do ADCT. 

Porém, a vedação do art. 25, inciso I, do ADCT, refere-se a dispositivos legais 

anteriores à CR/1988. Claramente, O CTB é posterior ao poder constituinte originário 

em quase uma década, e não há na CR/1988 nenhum dispositivo expresso que vede 

competência normativa atribuída a órgãos do Poder Executivo após a publicação do 

texto constitucional. A União, cuja competência legislativa sobre trânsito e transporte é 

privativa 271 , achou por bem atribuir 272  competência normativa sistêmica ao Poder 

                                                        
269 Os problemas de competência são basicamente de duas ordens: a competência regulamentar é privativa 

e indelegável do chefe do Poder Executivo, segundo o art. 84, inciso IV, da CR/1988. Caso a delegação 
do poder regulamentar seja entendida como do Poder Legislativo, ela é vedada pela CR/1988 por 
disposição expressa do art. 25, inciso I, do ADCT. 

270 Art. 5º da Lei nº 9.503/1997: O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das 
atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de 
veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema 
viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades 
(BRASIL. Lei no 9.503, de 23 set. 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial, 
Brasília, 25 set. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm>. Acesso 
em: 01 ago. 2016). 

271 A respeito, consultar: art. 22, inciso XI, da CR/1988. 
272 Não há, como já dito no caso, delegação de competência, haja vista que a natureza da regulamentação 

do CONTRAN transcende em muito a feita pelo chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 84, IV 
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Executivo com fincas na complementariedade necessária e na democratização desejável 

para uma regulação que não é eminentemente econômica, mas, sim, eminentemente do 

interesse direto e bastante tangível de todos os cidadãos. 

E por que ainda a legitimidade das normas secundárias é debilitada? A essa 

indagação já se respondeu a partir das diferenciações que deveriam ser empreendidas e, 

em geral, não o são acerca das diversas atribuições normativas do Poder Executivo. Não 

obstante, ainda há o desafio da qualidade democrática brasileira, a qual é fraca em 

qualquer nível normativo, do secundário ao constitucional. Tanto assim o é que a 

doutrina do “pensamento jurídico do possível” ou a “teoria constitucional de 

alternativas”273, diretriz da cultura jurídica alemã, já fora expressamente admitida pelo 

STF274 em sede de controle concentrado. 

São alinhamentos que permitem um pensamento questionador e indagativo para 

o alcance de soluções mais eficientes para os impasses atuais que se revelam. Os 

dilemas extravasados por institutos materiais e procedimentais visionários e pela 

dimensão teleológica das prestações públicas, em especial, dos direitos transindividuais, 

geram, inevitavelmente, ganhos e prejuízos. Um deles, atualmente, é a questão da 

legitimidade. Por outro lado, proporcionam também maior efetividade em certos 

aspectos e enfraquecimento de outros tantos; enfim, a intensa vivência desses institutos 

na sociedade brasileira anuncia não só o campo de opções e caminhos a ser trilhados, 

mas a grandeza dos problemas democráticos pelos quais o país passa. 

O reconhecimento pelo STF – através da teoria constitucional das alternativas – 

de que a procura por soluções mais eficientes, que podem se situar num local 

intermediário entre as normas secundárias, as normas primárias, as normas 

constitucionais e os princípios do bloco constitucional –, é um procedimento 

juridicamente aceitável, não é uma operação própria apenas do contexto da pós-

modernidade, mas um desafio enfrentado pelo serviço público legislativo, normativo e 

pelo serviço público constitucional originário, isto é, é um impasse democrático. 

                                                                                                                                                                   
da CR/1988. O que há, na verdade, é a atribuição de competência legislativa complementar pela União 
em âmbito legal. 

273 HÄBERLE, Peter. Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenken. In: _____. 
Die Verfassung des Pluralismus. Königstein/TS, 1980. p. 17-58. p. 9. 

274  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.289/DF. Min. Rel. Gilmar Mendes. Brasília, 03 abr. 2003. Diário de Justiça, Brasília, 27 fev. 2004. 
p. 325. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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O horror vacui275  normativo e principiológico consolida-se pelas lacunas do 

sistema de Direito formal e pelo inchamento desse mesmo sistema por normas 

secundárias de relacionamento complexo entre si e entre as demais normas de natureza 

diversa. Mas não somente por isso. Conforma-se ainda, sobretudo, a partir das relações 

de poder em crise. 

Essas relações de poder instauram-se tanto nos Poderes da Federação 

institucionalmente formalizados pela CR/1988 como nos sistemas jurídicos paralelos e 

concomitantes. Implantam-se, todavia, predominantemente, entremeio à organicidade 

da própria sociedade civil. 

A Cratologia, compreendida como o estudo do poder no centro da teoria do 

Estado276, e, para este trabalho, alargada para o centro da teoria da própria sociedade e 

de seus sistemas diferenciados, é o objeto fulcral para a pulverização da legitimidade, 

informação que causa um alheamento da sociedade em relação à produção normativa. O 

poder do discurso na sociedade atual carrega um problemático esqueleto de vínculos nos 

espaços público e privado sociais e acarreta na edificação de uma série de mecanismos 

disjuntivos de freio e repressão à comunicação de influxo para a produção normativa. 

Ou seja, quanto mais relações de poder se criam, mais capacidade de influência 

no sistema regulatório se propicia, e essa dispersão interventiva passa a demandar por 

reações de desacolhimento, trancamento e eliminação da característica principal desse 

poder277, qual seja, sua inteligência persuasiva. Portanto, a profusão de mecanismos 

provocativos de pronunciamentos jurisdicionais, ou melhor, a riqueza de vias para 

incitar a sindicabilidade judicial, denuncia a necessidade do cidadão per si ou 

metaindividualizado de averiguação do melhor critério para se obter a norma criativa 

protetiva. 

Sustein (2009), nessa esteira, assevera a eminência do processo de interpretação 

e integração do sistema de Direito formal pela opinião pública em geral, dado que torna 

o labor do Poder Judiciário muito mais profundo em seus pronunciamentos278, o que se 

                                                        
275 Expressão latina que significa “horror ao vazio”. 
276 Acerca do poder como objeto de estudo, cita-se a obra pioneira de Gumplowicz: GUMPLOWICZ, 

Ludwig Von. Die sociologische Staatsideee. Graz/Áustria: Kessinger Publishing LLC, 1892.  
277 O poder, segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, possui dois atributos essenciais: a vontade – 

atributo subjetivo – e a capacidade – atributo objetivo. A respeito, ver: MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 3-8.  

278  A respeito, consultar: SUNSTEIN, Cass R. A constitution of many minds: why the founding 
document doesn‟t mean what it meant before. New Jersey: Princeton University, 2009. 
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denomina de many minds argument seria a largada do juízo para a jornada 

hermenêutica, a qual é muito instável nos dias atuais.  

O CPC/2015 oferece dois instrumentos principais para a compreensão desse 

esforço interpretativo pelo Poder Judiciário. O primeiro seria a inserção explícita de 

uma nova modalidade de intervenção de terceiros, o amicus curiae279, figura anômala de 

intervenção anteriormente à codificação, prevista em leis especiais. Constitui-se em uma 

importante abertura de portas dos Juízos para sua reflexão e aconselhamento com os 

cidadãos e suas organizações, em temas de relevância, específicos ou de grande 

repercussão.  

O segundo educa os provocadores da jurisdição e os Juízos inferiores pela 

valorização do reconhecimento ao stare decisis 280 , ou seja, almeja-se atingir uma 

constância maior das diretrizes e pronunciamentos dos tribunais em uma cultura de civil 

law, como o é a brasileira.  

O “amigo do juízo” pauta-se, justamente, no many minds argument de Sustein; 

já o recrudescimento da jurisprudência dos tribunais superiores como fonte formal do 

Direito contrabalança essa transformação do Poder Judiciário em palco debatedor e 

discursista pelo acatamento cogente aos alinhamentos da Justiça. 

À vista disso, percebe-se que o sistema democrático nacional cria facilidades e 

óbices concomitantes no espaço e no tempo ao poder interventivo, e o sucesso ou 

insucesso dessas relações de poder interventivas depende muito mais do método 

lançado mão por seus atores do que a argumentação meritória em si. 

Veja-se que não se está a tratar, de forma alguma, neste estudo, do consumo 

manipulativo do serviço público normativo, mas na constatação de que, para o êxito na 

defesa de interesses múltiplos que se relacionam com o Direito ambiental de trânsito, a 

população deve considerar que o grande número de descrédito e insucesso da 

normatividade e da tutela de direitos advém de poucas causas. Esse mandamento, 

intitulado Princípio de Pareto281 em matéria de gestão, desborda que o método lançado 

mão para o encorajamento interventivo talvez seja mais importante do que a questão 

meritória para a obtenção de um melhor resultado prático de curadoria de direitos e 

interesses. Ou seja, a justificação ao normatizar e ao peticionar interesses detém maior 

                                                        
279 A respeito, consultar: art. 138, Código de Processo Civil de 2015. 
280 A respeito, consultar: arts. 332, 496, § 4º, 521, inciso IV, 525, § 2º, todos do CPC/2015. 
281 KOCH, Richard. O Princípio 80/20: o segredo de se realizar mais com menos. Rio de Janeiro: Rocco, 

2000. 
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relevância do que o conteúdo da política pública normativa com fincas na viabilização 

de seu desempenho exitoso.  

A democracia, sob essa perspectiva, encontra maior respaldo em fatores 

extrínsecos à normatividade de políticas públicas de trânsito, isto é, em sua justificação, 

do que na qualidade da norma secundária em si considerada, pois o problema de 

legitimidade atrela-se não à substância do ato em si, mas na capacidade de influxo do 

ato no sistema jurídico integralizado, seja no de Direito formal, no dos sistemas 

paralelos ou no dos poderes de sindicabilidade e accountability da normatividade em 

proliferação. 

Cita-se, exemplificativamente, um caso em andamento no STF de pertinência 

temática inquestionável ao meio ambiente em movimento – artificial do trânsito – e ao 

meio ambiente do trabalho. O Recurso Extraordinário 607.107282 de Minas Gerais, com 

repercussão geral reconhecida, refere-se a uma demanda cujo recorrente é o Ministério 

Público de Minas Gerais (MPMG) contra o acórdão que decotou a penalidade de 

suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor imposta em sentença de primeiro 

grau a motorista profissional pelo cometimento de homicídio culposo na direção de 

veículo automotor. 

A Terceira Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) proveu 

parcialmente o recurso de apelação do condenado para excluir de sua condenação a 

pena de suspensão de habilitação, mesmo tendo o mesmo cometido o crime de 

homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pelo exercício de 

profissão ou atividade – disposição do atual inciso IV do §1º do art. 302 do CTB. A 

Câmara Criminal mineira entendeu, à época, que a suspensão da CNH seria 

desproporcional à conduta praticada pelo agente do crime e violaria o direito 

constitucional ao trabalho. 

O deferimento do acórdão em relação ao afastamento da pena de proibição ao 

direito de conduzir veículos acarretou o reconhecimento pelo STF da repercussão geral, 

uma vez que há dissonância de entendimentos acerca da natureza dessa sanção, se de 

violação ao direito do trabalho propriamente dito quando o agente for motorista 

profissional, ou se de limitação ao exercício profissional apenas, visto que o preceito 

                                                        
282  Repercussão Geral do Recurso Extraordinário 607107/MG (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Recurso Extraordinário nº 607107/MG. Rel. Min. Roberto Barroso. Brasília, 27 set. 2016. Diário de 
Justiça, Brasília, 30 set. 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 01 ago. 2016).  
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secundário do crime prevê uma pena mais grave, a de reclusão, a qual inviabilizaria, da 

mesma forma, o exercício de atividade laborativa do agente283. 

Ora, vê-se, a partir desse controle do Poder Judiciário, que não há lacuna 

normativa na resolução dessa litigiosidade. O CTB/1997 é claro ao tipificar a conduta, a 

penalidade e as formas qualificadas do comportamento penalmente ilícito na 

codificação específica do Direito de trânsito. Da mesma forma, o SNT, por meio do 

CONTRAN, detém um amplo aparato normativo de limitação do exercício da atividade 

de motorista profissional ao impor, juntamente com a Portaria nº 116/2015 do MTPS, a 

realização do exame toxicológico de larga janela de detecção durante o procedimento de 

renovação, adição ou primeira habilitação das categoriais profissionais de CNH.  

Ademais, a normatização primária especial da atividade laborativa de motorista 

também se faz presente e vívida na ordem jurídica por meio da Lei no 13.103/2015, a 

qual modificou as disposições da CLT/1943 e o CTB/1997 – todos esses diplomas 

produto do devido procedimento legislativo. 

Dessarte, a lacuna desse caso, ou o horror vacui em tela, pertence à esfera 

meramente do poder, da intervenção discursiva de princípios e diretrizes nos 

marcadores formais e informais284 de accountability social. À essa esfera de poder, 

esclarece-se que seu relacionamento intenso com a capacidade argumentativa meritória 

e a ascendência e prestígio das instituições que desempenham essa argumentação são os 

verdadeiros parâmetros da qualidade democrática de uma nação. 

O horror ao vazio possui também a perspectiva do horror ao múltiplo 

preenchimento argumentativo, e havendo ou não embaraço no vínculo profuso de 

normas, ele existirá como atributo inerente à democracia.  

Se os elos coletivos forem mais robustos, a normatividade naturalmente possuirá 

uma justificação e balizamento mais estáveis. Caso os vínculos sociais sejam mais 

debilitados, a normatividade, independentemente de grau, sofrerá com a instabilidade e 

depreciação da população. A busca por soluções metajurídicas, como as já trabalhadas, 

serão sempre as mais buscadas nesse cenário de enfraquecimento democrático. 

Por essa razão, a inteligência regulatória e o estudo de impacto regulatório são 

tão importantes nas democracias – instáveis ou estáveis –, haja vista permitirem uma 

                                                        
283 A respeito, conferir art. 302 do CTB/1997. 
284  Por marcadores formais de accountability ou sindicabilidade, entenda-se o Poder Judiciário. Por 

marcadores informais, entenda-se o poder de ingerência da sociedade civil especializada nas decisões 
do Poder Judiciário. 
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compatibilização multidimensional de custo e benefício regulatório. A armação 

estrutural da regulação necessita ser amigável, isto é, o sistema protocolar deve ser 

receptível a mudanças, ter autonomia de eliminar disposições regulatórias que no 

presente não fazem mais sentido, incentivar a integração com os demais sistemas 

regulatórios de sucesso no mundo, centrar-se em exigências regulatórias apolíticas e 

priorizar ações reais a preenchimento de requisitos burocráticos. 

Se, intuitivamente, a sociedade aspira por uma regulação ampla do meio 

ambiente do trânsito por parte do Estado, por uma fiscalização densa e por leis cada vez 

mais restritivas, na prática, essa idealização não se revela pertinente em razão dos altos 

custos e escassas benesses tangíveis a olho nu ou em um período de tempo que se possa 

considerar como atual.  

Por essas razões, a regulação responsiva de Ayres e Braithwaite (1992) é aquela 

que naturalmente se emerge285 a partir da intensificação de laços entre setores sociais 

vários e desiguais, considerando-se que essa naturalidade perfaz-se com a concretude da 

aplicação do que foi previamente posto. Entre agir em acordo com a regulação e desistir 

de seguir seus ditames, os atores sociais escolherão por agir não porque essa decisão é a 

correta ou a legítima, mas porque é mais benéfico se comparado ao proveito da sua 

inação perante as disposições regulatórias. 

E como atingir essa pretensão em relação ao meio ambiente de trânsito? Nos 

EUA, Sunstein (2014), ao relatar sobre seu trabalho como administrador do OIRA 

(White House Office of Information and Regulatory Affairs) 286 , afirma que o 

departamento em questão é a autoridade central de toda a regulação do Poder Executivo 

norte-americano. O OIRA funciona como órgão revisor e de chancela de toda a 

regulação especializada dos gabinetes setorizados, e nenhuma regulação administrativa 

é expedida sem que ele empreenda seu trabalho de integração, simplificação e 

conjugação de interesses públicos da normatização a ser inserida na ordem jurídica. 

Análises de custo-benefício, economia comportamental, tecnologia empregada, 

interesses e direitos envolvidos e derivativos, bem como da facilidade e intuitividade de 

cumprimento da regulação por seus destinatários, são parte do cotidiano do órgão. Caso 

                                                        
285 A respeito, consultar: AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive regulation: transcending the 

deregulation debate. Oxford, UK: Oxford University, 1992. p. 16-19. 
286 Acerca do tema, consultar: SUNSTEIN, Cass R. Simpler: the future of government. New York: 

Simon & Schuster, 2014. p. 72. A respeito do departamento, consultar: EUA. OIRA (White House 
Office of Information and Regulatory Affairs). Disponível em: <http://www.whitehouse.gov>. Acesso 
em: 01 ago. 2016.  



113 

uma regulação departamental não seja vista pelo OIRA como de compliance facilitada 

ou plenamente competente para a obtenção das políticas públicas almejadas, o 

departamento central passa a trabalhar em conjunto com o órgão regulador – o 

departamento de transportes, no caso –, para que a normatização seja emendada ou 

reformulada de forma a maximizar seus resultados e atender, da forma mais inteligente 

possível, os interesses em jogo naquela regulação. 

O autor também cita que seus estudos de economia comportamental em parceria 

com seu colega Thaler foram o alicerce de criação, na sociedade britânica, durante o 

governo Cameron, de um órgão executivo focado em economia comportamental 

apelidado de nudge unit287 ou “unidade de incentivo regulatório”288.  

Atualmente, o “BIT”, ou Behavioural Insights Team 289 , nome formal da 

“unidade de incentivo regulatório”, é uma empresa independente do Governo britânico, 

dirigida pelo governo, por seus próprios funcionários e uma fundação chamada 

NESTA290, a qual promove a realização de ideias advindas da comunidade para a 

melhoria da qualidade de vida através de financiamentos, projetos e pesquisas. 

Dessarte, o consensualismo administrativo através dos conselhos, mesmo que 

formados espontaneamente para a resolução de problemas e para o atendimento de 

demandas crescentes da sociedade em locomoção, não acarreta, necessariamente, a 

inteligência e integração regulatória que o sistema diferenciado precisa para obter a 

devida legitimação e compliance do meio social.  

Se a impregnância e infiltração da sociedade no Poder Executivo para o 

exercício da capacidade regulatória não foi um plano de Estado, como se viu durante 

este estudo – mas, sim, fruto de um movimento natural e instintivo da sociedade, o qual, 

posteriormente, tornou-se uma prática consciente e chancelada pela visão gerencial da 

Administração Pública e pela reformatação do Direito administrativo –, a construção de 

um projeto de eficiência regulatória demanda por um despertar do discernimento de que 

a democratização da regulação também necessita de direcionamentos e supervisão 

especializada, focada na eficiência e desembaraço regulatórios. 
                                                        
287 O apelido do time britânico ligado ao primeiro-ministro David Cameron de nudge unit refere-se à obra 

de Thaler e Sunstain: THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: improving decisions about 
health, wealth and happiness. New Haven; London: Yale University, 2008. 

288 A respeito, consultar: SUNSTEIN, Cass R. Simpler: the future of government. New York: Simon & 
Schuster, 2014. p. 256. 

289  A respeito, consultar: INGLATERRA. The Behavioural Insights Team (BIT). Disponível em: 
<http://www.behaviouralinsights.co.uk>. Acesso em: 01 ago. 2016.  

290 A respeito, consultar: INGLATERRA. NESTA (National Endowment for Science, Technology and 
the Arts). Disponível em: <http://www.nesta.org.uk g>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DA REALIDADE E DA NORMA NO MEIO 
AMBIENTE ARTIFICIAL 
 

De todo o exposto, importantes conclusões podem ser alcançadas a partir da 

temática do Direito de trânsito e de todos os sistemas jurídicos paralelos que o 

circundam. Organizar-se-á as considerações finais em acordo com o desenvolvimento 

deste estudo para uma melhor percepção das ideias trazidas pela análise aqui proposta. 

Primeiramente, há que se considerar que o trânsito – assim como tantos outros 

aspectos da vida humana –, concebido como uma manifestação do meio ambiente 

artificial, não se enquadra nos delineamentos históricos de parâmetro para a evolução 

dos direitos fundamentais. Enquanto o meio ambiente posiciona-se como um direito de 

classificação doutrinária atribuída aos “direitos de terceira dimensão” e de marco 

histórico consolidado a partir do período pós-Segunda-Guerra Mundial, a concepção 

transindividual do direito à locomobilidade acompanha a evolução dos conglomerados 

urbanos e da própria organização da sociedade.  

A mobilidade urbana e sua regulação tem sua gênese no ativismo da própria 

sociedade, e não em abstenções ou ações estatais afirmativas291, ativismo esse que 

favoreceu toda a estrutura regulatória de um ramo jurídico especializado. Entenda-se 

com essa afirmação que a ideação de transindividualidade dos direitos foi empregada 

nas sociedades muito antes dos marcos históricos de seu apogeu e muito antes das 

construções jurídico-formais que os distinguem em relação aos demais direitos292. O 

historicismo evolutivo do Direito de Trânsito demonstra que as sistematizações 

histórico-jurídicas são hipotróficas, isto é, revelam uma conjuntura bastante reduzida 

das estruturas sociais na realidade. 

A partir dessa intelecção hipotrófica da literatura, procede-se à consideração de 

que a conformação das sociedades regia-se, basilarmente, pela constatação de 

insuficiência estatal e de colaboração do particular no suprimento das ausências, 

inexperiência e desqualificação da governança pública. A análise da evolução da 

mobilidade na sociedade inglesa, bem como na brasileira, desborda que a conjuntura de 
                                                        
291 Essa assertiva refere-se aos parâmetros de comportamento dos Estados frente aos cidadãos para a 

classificação e demarcação do Estado liberal – século XIX – e do Estado do Bem Estar Social – século 
XX. 

292 Entenda-se como marco-histórico dos direitos humanos de primeira dimensão a Revolução Francesa 
de 1789. Já os de segunda dimensão enquadram-se no contexto das trágicas consequências sociais da 
Revolução industrial em meados do século XIX. Os de terceira dimensão, como já dito, após o 
desfecho da Segunda Guerra Mundial. 
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ineficiência estatal e de imperatividade da assistência da população para a propulsão dos 

direitos sociais persiste por toda a trajetória de progresso da sociedade até os dias atuais. 

A governança pública da escassez293 não é atributo da contemporaneidade. Mesmo nos 

estágios mais iniciais da organicidade urbana, como visto na sociedade inglesa através 

do auxílio da Igreja e da fundação de paróquias para o estabelecimento de demarcações 

territoriais, o crescimento dos direitos e a expansão da sua abrangência nos sistemas 

jurídicos deveu-se à administração dos assuntos de interesse público de forma direta 

pela própria população. 

O Estado sempre foi insuficiente, e tendo em vista que os direitos 

transindividuais, como o direito à mobilidade urbana, são necessidades derivativas dos 

agrupamentos sociais, procede-se ao entendimento de que os sistemas jurídicos 

paralelos e concomitantes são os que, claramente, originaram o Direito formal das 

sociedades. 

O conceito de polissistemia294 para a diferenciação do meio (sociedade) e do 

sistema diferenciado (SNT), em foco neste trabalho, favorece a intelecção de que os 

fatos, as aspirações sociais, os movimentos revolucionários ou contramajoritários são 

nada mais que sistemas jurídicos complementativos dos próprios sistemas jurídicos 

paralelos, isto é, o Direito formal é corolário do relacionamento conflitivo ou harmônico 

da sociedade civil organizada. 

Como manifestação das conjecturas predominantes de discórdia entre os 

cidadãos, o Direito formal, em qualquer de suas fases – jusnatural, positivista ou pós-

positivista –, difunde, como regra295, uma renovação da fé296 das pessoas quanto à 

melhoria de vida e à implementação dos direitos aspirados. Melhor dizendo, o Direito 

                                                        
293 A respeito dessa ideação, ver: SCHÄFER, Jairo Gilberto. Classificação dos direitos fundamentais. 

Do sistema geracional ao sistema unitário – uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005. p. 64.  

294 Apenas a título de lembrança quanto ao fenômeno, consultar: ARNAUD, André-Jean. O direito 
contemporâneo entre regulamentação e regulação: o exemplo do pluralismo jurídico. In: ARAGÃO, 
Alexandre Santos de (Coord.). O poder normativo das agências reguladoras. 2. ed. rev e ampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2011. Cap.1, p. 3-15, p. 6. 

295 Diz-se, como regra, pois o Direito formal, inserto em conjunturas ditatoriais, promove, também, um 
movimento inverso, de esvaziamento, de esperança ou desestímulo. Entretanto, faz-se importante 
asseverar que mesmo em épocas de regressão de direitos no campo normativo, o estímulo da 
prosperidade e da melhoria de vida continua a entremear a sociedade e a fazer-se presente tanto no 
sistema de Direito formal como nos sistemas jurídicos paralelos. 

296  Essa ideação segue o pensamento de Sampaio, Vitório e Cruz: SAMPAIO, José Adércio Leite; 
VITÓRIO, Teodolina Batista da Silva Cândido; CRUZ, Suéllen Cristina. A violação dos direitos 
fundamentais no Estado Democrático de Direito em face do decisionismo e da morosidade 
processual: uma investigação à luz da doutrina de Jürgen Habermas, [S.l.], 2009. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br>. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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formal – como reflexo dos sistemas paralelos, mas não só uma reprodução fidedigna 

destes – produz uma realidade normativa diferenciada da então existente, uma realidade 

cuja teleologia traduz-se em projeções de prosperidade social, de ampliação da fruição 

dos interesses coletivos e transindividuais. 

O fenômeno da constitucionalização simbólica297, entendido como a hipertrofia 

perceptível entre norma e realidade, é perceptível desde os tempos mais remotos. Ora, já 

se disse que a governança pública sempre foi hipotrófica e que, para isso, sempre contou 

com o protagonismo da população na administração dos interesses coletivos. Nesta 

dissertação, versou-se também acerca da qualidade renovatória do Direito formal em 

comparação aos sistemas jurídicos paralelos. Isto posto, como efeito derivativo, a 

normatividade progressista é aquela que expressa uma hipertrofia em relação à 

realidade, haja vista esta ser sempre atrofiada ou hipotrófica. 

Nessa armação atrofiada da realidade, os conselhos de cidadãos imiscuídos no 

Poder Público, ou entremeio aos assuntos que hoje se consideram como pertencentes e 

atribuíveis a prestações administrativas do Estado, são uma erupção circunstancial 

intuitiva e espontânea. O highway board 298 , ou o CONTRAN 299 , expressa uma 

impregnância atávica da sociedade civil nos assuntos de natureza transindividual e uma 

inversão da ideação de que foi o Estado o facilitador dessa infiltração. Na verdade, a 

participação da sociedade na gestão pública foi um fator essencial para a concepção de 

Estado-prestador e sua atual substituição pela noção de Estado-regulador. 

As sistematizações históricas em literatura possuem espectro bastante reduzido 

em cotejo com a facticidade conjuntural que relatam, uma decorrência esperada de 

qualquer formalização em tinta e papel do encadeamento complexo dos acontecimentos 

sociais. O reducionismo formal da História também propicia o sentimento de dilatação e 

engrandecimento normativo, o que se denomina de “hipertrofia normativa”300. 

Dessarte, tem-se, de fato, uma realidade de episódios complexos que é 

insuficientemente reproduzida em âmbito formal, associada a um atributo perene de 

exiguidade pragmática da governança pública. Nessa diagramação, o Direito formal, 
                                                        
297 Para aprofundamento quanto ao fenômeno de hipertrofia normativa, consultar: NEVES, Marcelo. A 

constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. (coleção Justiça e Direito).  
298 Rememora-se que o Highways and Locomotives (Amendment) Act de 1878 já previa a constituição de 

um highway board – leia-se, “conselho de vias” – em cada distrito inglês, o qual seria financiado por 
um fundo distrital, com amplos poderes de governança e administração das vias em sua circunscrição.  

299 O CONTRAN inaugurou-se no sistema de Direito formal do Brasil em 1941 por meio do Decreto-Lei 
nº 2.994/1941. 

300 Para aprofundamento quanto ao fenômeno de hipertrofia normativa, consultar: NEVES, Marcelo. A 
constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. (coleção Justiça e Direito). 
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seja cumprindo seu papel de reafirmação dos sistemas paralelos ou de restauração de 

um sentire social de buscas constantes por melhoria de vida, refletirá um pensamento 

sempre hipertrófico, seja em cotejo com a facticidade perceptível, seja em comparação 

aos relatos históricos formais. 

 

5.1 A regulação sistêmica do trânsito brasileiro 
 

No que se refere à regulação do trânsito, demonstrou-se que a 

discricionariedade administrativa fez-se presente durante toda a memória normativa 

desse novo ramo de Direito formal, o Direito de trânsito. 

A inserção na codificação de 1966, Lei nº 5.108/1966, da concepção de 

sistema, estabiliza uma política pública regulatória do Estado brasileiro que prestigia a 

discricionariedade. 

No entanto, há que se compreender que a discricionariedade aqui versada 

distingue-se um pouco daquela clássica concepção que faculta ao agente público uma 

avaliação casuística adequada em acordo com a norma jurídica. A própria norma 

jurídica primária reguladora do Direito de trânsito prestigia a discricionariedade técnica, 

uma vez que entende que a regulação infralegal da matéria necessita de um espaço mais 

alargado para o desempenho efetivo e participativo da atividade de ordem normativa 

secundária. 

Não se quer dizer aqui com essa assertiva que o conceito de discricionariedade 

é indeterminado ou variável em acordo com perspectivas subjetivas. A 

discricionariedade mantém sua inteleção de liberdade quanto ao mérito por parte do 

agente público, o qual tem por obrigação escolher o melhor conteúdo para a norma 

jurídica em acordo com a oportunidade, conveniência e o interesse público301.  

A discricionariedade técnica, por sua vez, também detém uma conceituação 

jurídica clássica pela doutrina. Seria a liberdade de escolha dos meios e técnicas mais 

propícios e atuais para a execução de determinado serviço público 302 . Porém, a 

                                                        
301 Com o objetivo de solidificar o conceito, consultar: Pontes Filho em: Controle jurisdicional dos atos 

administrativos. Revista de Direito Público, v. 14, n. 55/56, p. 183-192, jul./dez. 1980, citado por 
FARIA, Edimur Ferreira de. Controle do mérito do ato administrativo pelo Judiciário. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011. p. 147. 

302  Para aprofundamento, consultar: FARIA, Edimur Ferreira de. Controle do mérito do ato 
administrativo pelo Judiciário. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 148-149.  
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discricionariedade, na qual se foca neste estudo, também não se encaixa perfeitamente 

nesses moldes conceituais.  

Observe-se que a norma primária do trânsito é imperfeita, aberta, além de 

consagrar a construção de um sistema de órgãos públicos, o SNT, para o preenchimento 

conteudista dessas “normas de trânsito em branco”. O SNT, por sua vez, ao 

desempenhar seu papel regulatório em âmbito secundário, não se resume à escolha de 

meios e métodos para o desempenho do serviço público regulatório ou normativo do 

trânsito. O SNT desempenha um papel muito maior, ou seja, inova o ordenamento 

jurídico, promove políticas públicas, representa estruturalmente o consensualismo 

administrativo e intermedeia o relacionamento do meio – sociedade – com o sistema 

diferenciado; e mesmo passando por crises de legitimação frequentes, o SNT é o 

responsável pela inauguração de medidas regulatórias que promovem, efetivamente, 

maior segurança ao tráfego, maior integração das ciências que o envolvem, além de 

propiciar um movimento contramajoritário intenso do meio para a melhoria da norma 

secundária. Ademais, sua habilidade de reação e resposta à sociedade é muito maior e 

eficaz, apesar das críticas argumentativas constantes que o conteúdo por ele produzido 

sofre se em cotejo com o bloco constitucional ou o sentire constitucional da população. 

A teoria dos sistemas sociais de Luhmann vê-se muito bem empreendida nesse 

relacionamento entre sociedade civil organizada e SNT, sendo a comunicação o núcleo, 

tanto para a solução como para a dissidência em uma dinâmica construtiva e 

desconstrutiva de valores normativos que se amparam, cada vez mais, na Ciência 

Médica e na Tecnologia, mas não somente nelas. A norma secundária mostra sua 

personalidade e seu segregacionismo em elaborações importantes de políticas públicas 

de segurança no trânsito e de tentativa de redução das causalidades no tráfego303. 

 

5.2 Diretrizes da Medicina de Tráfego e regulação: a base da pirâmide dos 
sistemas jurídicos 
 

Nesta dissertação, foram analisadas três diretrizes da ABRAMET, todas de 

eixo no consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas por motoristas. Na 

comparação entre as diretrizes e a regulação secundária e primária do trânsito na 

                                                        
303 Cita-se, aqui, a política pública do exame de larga janela de detecção inaugurada no Brasil pela 

Resolução nº 460/2013 do CONTRAN. 
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sociedade brasileira, evidenciou-se que a regulação do trânsito foi uma fonte importante 

de inspiração das diretrizes para a formalização de um consenso da Ciência Médica 

especializada, tendo em vista a iniciação recente da Medicina de Tráfego.  

A regulação do trânsito na história não desempenhou um papel somente de 

infiltração das pesquisas da Ciência Médica e afins, mas irradiou também por todas as 

demais ciências sua influência a partir de suas escolhas discricionárias, isto é, a partir da 

inteleção do SNT. 

Esta conclusão é relevante para as perspectivas tecno-científicas atuais. Tem-

se, atualmente, a ideação predominante de que a Ciência Jurídica, por se “resumir” à 

elaboração de normas, há que buscar legitimação meritória em todas as demais ciências 

do saber, em especial, na Medicina, na Engenharia, na Física e na Tecnologia 

Informacional. Entretanto, o movimento inverso também é verdadeiro, ou seja, essas 

ciências utilizam a Ciência Jurídica para formar seus sistemas jurídicos paralelos.  

Esta verificação evidencia que a ciência do Direito, apesar de lidar com um 

mundo de significantes muito maior do que aquelas ciências ao construir fenômenos, 

institutos, conceituações e concepções a partir de pensamentos e de juízos intangíveis, 

detém um prestígio proeminente para o estímulo propulsor das ciências correlatas à 

regulação do trânsito. Melhor dizendo, as ciências empíricas inalam e se incentivam 

pela intelectualização normativa do Direito. 

Essa absorção atingiu seu ápice ao se desvelar que as diretrizes médicas 

estudadas são muito mais uma orientação de política pública ao Poder Público do que 

uma diretiva procedimental aos seus próprios profissionais, os médicos do tráfego. 

Portanto, se há, verdadeiramente, a imperiosidade de que a ciência do Direito 

abra-se às demais ciências e à sociedade para a formação de sua abstratividade 

normativa, seja pela norma primária ou pela norma secundária, há, também, a 

constatação de que esta não é um amálgama das demais ciências – sua organicidade é 

própria e disciplinada e detém uma inteligência e imperatividade de impacto amplo nas 

considerações científicas várias e no vínculo entre pessoas, pessoas e bens, pessoas e 

demais seres vivos. 

Essencialmente, a ciência do Direito desenvolve a relação das pessoas com elas 

mesmas, em sua intimidade privada de pensamento e construção intelectual. A 

normatividade desenvolve a perspectiva plural do cidadão, ou seja, a sua concepção 

multiforme de indivíduo único, coletivo e transindividual. 
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5.3 A política pública diferenciada dos conselhos e a qualidade democrática no 
Brasil 
 

Deixou-se claro, nesta dissertação, que o CONTRAN, em sua atividade 

regulamentar, diferencia-se da atividade empreendida pelos chefes do Poder Executivo 

e pelas agências reguladoras, distinção que ainda é muito nebulosa para a ampliação da 

legitimidade da produção normativa secundária do CONTRAN.  

Ascendeu-se, da mesma forma, o pensamento de que a multiplicidade de 

círculos de poder e o maldotado relacionamento entre estes criou, na sociedade 

brasileira, o encadeamento de um fluxo criativo de soluções de conflitos e crises 

bastante alargado304, engendrando um mundo metajurídico de respostas a dilemas e 

impasses sociais que enfraquecem a elaboração jurídico-formal de lastro na 

normatividade nacional e internacional substancialmente existente. 

Essa dinâmica argumentativa de que os direitos e interesses das pessoas devem 

ser protegidos a qualquer custo, mesmo que com fundamento no jusnaturalismo, 

aproxima os sistemas jurídicos paralelos e concomitantes, além de auxiliar na 

consolidação do sistema internacional de proteção dos direitos humanos e de 

cidadania305, enfraquecendo a diferenciação, especialização e sofisticação do sistema 

jurídico posto, seja na sua ordem primária e secundária, seja quanto ao bloco 

constitucional. 

Nessa batalha entre juridicidade e metajuricidade, o regulamento dos conselhos 

– como base da estrutura piramidal, de construção popular soberana e essencial para as 

demandas sociais –, é a zona mais fraca da sistematização das normas e, como tal, 

reflete o ponto de tensão principal da discussão acerca de legitimidade. Este desfecho 

demonstra que não é a construção regulamentar secundária em si que padece de 

indignidade social, mas que todo o sistema formal de Direito sofre com as mazelas de 

definhamento democrático. O regulamento é apenas o alvo inicial desse processo que se 

alastra por arrastamento por todo o bloco normativo. 

A profusão da vigília, ou como os norte-americanos denominam – o watchdog – 

acerca da normatividade jurídica e sua correlação com a vida cotidiana da sociedade 

precisa convergir seus interesses para a accountability normativa e seus processos de 
                                                        
304 A respeito, consultar seção 4.1, “Análise de impacto regulatório: descortinando-se a legitimidade e a 

aceitabilidade”, p. 104 desta dissertação. 
305  Para aprofundamento no tema dos direitos humanos, consultar: PIOVESAN, Flávia. Direitos 

humanos e o direito constitucional internacional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 175-215. 
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justificação, e não de metajustificação. É salutar à sociedade e ao sistema jurídico que se 

simplifiquem o olhar e as óticas sobre os atos jurídicos que causam influxo na realidade 

das pessoas. Ampliando-se a accountability jurídica do serviço público legislativo, 

executivo, jurisdicional e do Poder Constituinte, o controle meritório e procedimental de 

validade e legitimação da norma poderá propulsionar a qualidade democrática ao 

fundamentá-la em argumentações íntegras e congruentes com os desafios do trânsito em 

um mesmo patamar de debate – o jurídico –, e não sob pedestais inatingíveis e 

genéricos de alegações. 
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