
LEI SECA

O QUE MUDA NA VIDA DO MOTORISTA BRASILEIRO COM A NOVA LEI



O que mudou:

? ANTES: só era punido quem fosse 
flagrado com mais de 0,6 g/l de 
sangue.

? HOJE: a tolerância é de 0,2 g/l de 
sangue.



O que diz a Lei:
? A lei considera crime conduzir veículo com 

praticamente qualquer teor de álcool no 
organismo.

? Quem for pego sofrerá punições que vão 
desde multa, suspensão do direito de dirigir 
até cadeia.

? O homicídio praticado pelo condutor 
alcoolizado será considerado doloso.

? Prevê também a proibição da venda de 
bebidas alcoólicas em rodovias federais em 
zonas rurais.



Até 0,2 g/lAté 0,2 g/l tolerância

Até 0,6 g/lAté 0,6 g/l multa de R$ 957,00
suspensão por 1 ano
7 pontos na Carteira

Mais de 0,6 g/lMais de 0,6 g/l preso em flagrante
fiança
suspensão por 1 ano

Para entender melhor:



ÍNDICE DE ÁLCOOL

? BAFÔMETRO
? EXAME DE SANGUE
? EXAME CLÍNICO



É OBRIGATÓRIO FAZER O TESTE 
DO BAFÔMETRO?

No Brasil, ninguém é 
obrigado a produzir 
uma prova contra si!

Porém, a lei prevê que o 
testemunho do agente de 
trânsito ou do policial 
rodoviário tem força de prova 
diante do juiz! 



LEI SECA

? DESDE QUE BEBER E DIRIGIR FOI 
PROIBIDO AS MORTES NO TRÂNSITO 
CAÍRAM EM 50%.



Em números isso significa:

? São 50 mortes a menos por dia.
? Menos 1.500 mortes em um mês.
? Menos 18.000 mortes e 200.000 

feridos em um ano.
? Economia de 12,5 bilhões em 

atendimentos hospitalares em um 
ano.



Somos campeões mundiais Somos campeões mundiais 
em acidentes de trânsito e a metade em acidentes de trânsito e a metade 

dos que morrem dos que morrem 
estavam alcoolizados.estavam alcoolizados.



Efeitos do álcool no organismo

? Diminuição da coordenação motora.
? Visão distorcida, dupla e fora de foco.
? Raciocínio e reações lentas.
? Falta de concentração.
? Diminuição ou perda do espírito 

crítico.
? Baixa qualidade de julgamento.
? Perda de memória.



Fatores Sociais

Todas as noites bêbados sortudos
chegam em casa sem saber quantos 
quase acidentes provocaram.

“ Eu bebi, eu dirigi 
e cheguei inteiro. 
Então vou beber de novo!”



Comportamentos Nocivos:

? Excesso de velocidade.
? Manobras arriscadas.
? Avaliação incorreta de distância.
? Erros visuais, com desvios de direção.
? Erros por reações fora de tempo.
? Perda de controle da situação.



ZEROZERO
Todo mundo entende!

Temos dificuldade em estimar o que gera um índice de 0,6 g/l.
Em geral ultrapassamos esse limite facilmente!



Homem – 70Kg
3 copos de chopp

Álcool no sangue
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Homem – 70 Kg
3 latas de cerveja + 1 dose de uísque

Álcool no sangue
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Trânsito no Brasil:

R$ 25 bilhões de prejuízo
1,5 milhão de acidentes

400 mil feridos
36 mil mortes



TRÂNSITO SEGURO =TRÂNSITO SEGURO =
Legislação + Fiscalização + Educação Legislação + Fiscalização + Educação 


