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PROJETO DE LEI N° ________/2021 

AUTORA: Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis - 2ª Vice Presidente. 

Determina aos funcionários de 

postos de combustíveis que 

comuniquem às autoridades 

policiais sobre condutores que 

demonstrem sinais de embriaguez 

ao volante.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS                        

DECRETA: 

Artigo 1º - Determina a funcionários de postos de combustíveis do Estado 

do Amazonas que comuniquem às autoridades policiais sobre condutores de 

veículos motorizados que demonstrem sinais de embriaguez.  

Artigo 2º - A denúncia poderá ser feita de forma anônima e através do 

Disque 190, 181 ou plataformas digitais. 

Parágrafo único. No ato da denúncia, deverão ser informados o modelo, 

cor e placa do veículo, bem como a localização do posto de combustíveis. 

Artigo 3º - O poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em até 

60 (sessenta) dias. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de outubro de 2021. 
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JUSTIFICATIVA  

 

O presente projeto de lei objetiva a redução de acidentes de trânsito em 

razão da embriaguez ao volante, com essa objeção compreende-se que a 

denuncia anônima de funcionários de postos de combustíveis é uma saída para 

não ocorrer mais eventualidades drásticas e até mesmo fatais.   

É notório que muitas pessoas compram bebidas alcoólicas em postos de 

combustíveis, seja para consumo local ou posterior, permitindo aos 

funcionários de tais postos a identificação de condutas que, infelizmente, 

podem ocasionar acidentes graves.  

De igual forma, pessoas alcoolizadas, por vezes, param para abastecer 

em postos de combustíveis, o que permite a detecção de sinais de embriaguez 

por parte de frentistas dos locais de abastecimento. 

Diante destes fatos, faz-se oportuno buscar uma maneira de denúncia 

anônima em casos de condutores que se encontrem com sinais significativos 

de embriaguez.  

Em 2020, 6.962 vítimas de acidentes de trânsito foram atendidas nos três 

maiores prontos-socorros de Manaus. O socorro e o tratamento custaram em 

torno de R$ 1,6 milhão, devido a internações, cirurgias e medicações. Os 

acidentes representam boa parte das internações hospitalares e pela maioria 

dos atendimentos de urgência e emergência. 

Visto os números alarmantes de acidentes no estado do Amazonas 

envolvendo motoristas sob efeito de álcool, em especial jovens, medidas 

devem ser adotadas pelo Legislativo para sua redução.  
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Sendo a conduta de embriaguez considerada crime de perigo abstrato, é 

desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente 

para a configuração do delito, o DISQUE 190 e 180 são os contatos 

competentes para averiguar e estabelecer as medidas que deverão ser 

tomadas, caso a conduta seja confirmada.  

Dessa maneira, como o caso em tela se trata de produto lícito e de fácil 

acesso, o mais viável sob o aspecto prático de fiscalização, seria a viabilidade 

de cooperação entre os postos de gasolina e seus funcionários para com o 

policiamento local, reforçando a governança corporativa e corroborando para a 

redução de acidentes no trânsito ocasionados pela ingestão de bebida 

alcoólica. 

Diante da importância da medida e amparado no espírito público que 

caracteriza esta Casa, conclamo meus nobres pares à aprovação da medida. 

 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de outubro de 2021. 

 

 

Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada - PP 

2º Vice Presidente  
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