
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 117.230 - RS (2008/0217862-4)
  
IMPETRANTE : HILTON ROGÉRIO FERREIRA VAZ - DEFENSOR PÚBLICO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
PACIENTE  : RONALDO DA COSTA 
ADVOGADO : PAULO HENRIQUES DE MENEZES BASTOS DEFENSOR 

PÚBLICO 
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:

Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado em favor de 

RONALDO DA COSTA, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, proferido em sede de apelação, que restou assim ementado, in verbis :

"DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. EBRIEZ AO 
VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.

O apelo defensivo é acolhido para desconstituir a condenação do réu 
pelo crime do art. 303 da Lei n.º 9.503/1997, por haver a vítima decaído do 
direito de representar.

Acolhimento, em parte, do apelo ministerial para condenar o acusado 
pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito, desprovendo-se o apelo 
que objetiva sujeitar o apelado à sanção penal com amparo no art. 305 da Lei 
n.º 9.503/1997. " (fl. 262)

Alega-se, em suma, a atipicidade da conduta imputada ao Paciente, uma vez 

que para a caracterização do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 

exige-se prova pericial para aferição da concentração de álcool no sangue. Sustenta-se, 

também, a extinção da punibilidade, em razão da decadência, ante a falta de representação das 

vítimas; que o tipo seria de perigo concreto; e a ação "conduzir veículo" não estaria 

configurado. E, ainda, a nulidade do acórdão, pela falta de fundamentação na fixação da pena.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a 

concessão da ordem para trancar a ação penal ou, caso não seja esse o entendimento, que o 

acórdão seja anulado, em razão da falta de fundamentação, ou, ao menos, que as penas 

aplicadas sejam fixadas no mínimo legal.

Indeferi a liminar às fls. 275/275, ocasião em que dispensei as informações.

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 279/281, pela denegação.

É o relatório.

 

Documento: 12940299 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  1 de 9



 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 117.230 - RS (2008/0217862-4)
  
  

EMENTA

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

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

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

3. "A prova da embriaguez ao volante deve ser feita, 
preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue), 
mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em 
vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova 
testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado 
etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o 
perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto. " 
(STJ, RHC 26.432/MT, 5.ª Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, DJe de 22/02/2010). Ainda que assim não o fosse, há notícias nos 
autos de que o Paciente submeteu-se a exame de sangue, cujo resultado não há 
como se inferir dos documentos juntados aos autos pela Defesa.

4. O delito de condução de veículo automotor sob a influência de 
álcool ou substância de efeitos análogos é de ação penal pública 
incondicionada, independente, portanto, de representação das vítimas. 
Impropriedade da alegação de decadência.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena, é correto o aumento da 
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pena-base um pouco acima do mínimo legal, se a justificativa é baseada em 
fatos concretos e não intrínsecos ao tipo penal. No caso, as lesões corporais 
causadas em duas pessoas não podem ser consideradas como ordinariamente  
inerentes ao delito de embriaguez ao volante.

6. Ordem denegada.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):

Na hipótese, o Paciente foi denunciado porque, após seu carro ter saído da 

inércia em razão de ter sido empurrado, pisou o acelerador e atingiu duas pessoas, 

causado-lhes lesões corporais leves, sendo que estava sob influência de álcool.

Foi absolvido na Primeira Instância pelos delitos dos arts. 305 e 306 da Lei n.º 

9.503/97, lá condenado, entretanto, pelo delito do art. 303, da mesma lei (lesão corporal 

culposa).

Ao julgar apelação interposta Ministério Público, o Tribunal condenou o 

Paciente pelo delito do art. 306 (embriaguez ao volante ou condução de veículo automotor 

sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos), e manteve a absolvição pelo 

delito do art. 305 (omissão de socorro).

São as seguintes as teses do presente writ, impetrado contra a condenação da 

Corte a quo: I – o fato seria atípico (fl. 04); II – a infração penal restaria fulminada pela 

decadência (fl. 04), pois não teria havido manifestação oportuna das vítimas, e o delito de 

embriaguez ao volante dependeria de representação; III – seria o tipo de perigo concreto (fl. 

06); IV – não estaria configurado elemento nuclear do tipo (conduzir), pois o carro não teria, 

em verdade, empurrado (fl. 07); e V – nulidade, por ausência de fundamentação da fixação da 

pena.

Quanto à alegação de atipicidade do delito, cabe reproduzir, inicialmente, o 

tipo do crime de embriaguez ao volante:

"Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com 
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 
decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência. "

Segundo laudo do Departamento Médico Legal de Porto Alegre/RS (fl. 36), 

órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, foi 

constatado pelo Perito Relator que, "[f]ace aos dados do exame clínico, concluí que, no 
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momento em que foi realizada a perícia, o periciando apresentava sinais clínicos de 

embriaguez ". 

Ao Perito, o Paciente disse, também, que teria ingerido "três cervejas ", 

constando do laudo, ainda, com o descrição, "periciando com vestes em desalinho ", "discurso 

[...] arrastado ", "hálito alcoólico ", "marcha titubeante, reflexo fotomotor lendo, coordenação 

muscular perturbada " (fl. 36). E no referido laudo consta, ainda, que o Paciente submeteu-se 

a exames de urina e de sangue. Entretanto, a Defesa não juntou, dentre os demais documentos 

trazidos aos autos, eventuais resultados desses testes.

E com base na suposta falta do exame de corpo de delito direto a magistrada 

sentenciante não condenou o Paciente pelo referido delito:

 "[A] acusação de embriaguez ao volante não restou nitidamente 
comprovada. Há informações de que o réu estaria com algum sintoma de 
embriaguez alcoólica mas, como referiu a defesa, não há mensuração de 
quantidade de teor alcoólico " (fl. 05).

A condenação pelo crime do referido art. 306, como já visto, adveio do 

julgamento da apelação do Ministério Público, pelo Tribunal.

Por tal razão, é de se mencionar que esta Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, em inúmeros julgados, admitiu a possibilidade de se processar e julgar acusados 

do cometimento do delito de embriaguez ao volante que não se submeteram a exame pericial, 

quando fosse possível comprovar, por outro modo, a influência da substância enebriante no 

organismo. Exemplificativamente:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 
CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO VERIFICADA POR 
"BAFÔMETRO". EXAME ALEGADAMENTE IMPRECISO. TESTE DE 
SANGUE ESPECÍFICO NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL COM BASE NESSE FATO. 
NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA, SEM ESTREME 
DE DÚVIDAS, POR CRITÉRIO VÁLIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

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

2. Realizado o teste do "bafômetro" e verificada concentração 
alcoólica no ar dos pulmões que corresponde a concentração sanguínea 
superior ao que a lei proíbe, não se pode falar em ausência de justa causa 
para a persecução penal.
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3. A mera alegação de imprecisão no teste do bafômetro não pode 
sustentar a tese defensiva, mormente no caso, em que a quantidade de álcool 
no ar dos pulmões (1,02 mg/l) corresponde a aproximadamente 20 dg por litro 
de sangue - mais de três vezes a quantidade permitida -, não se mostrando 
crível que o Paciente dirigia sóbrio.

4. "A prova da embriaguez ao volante deve ser feita, 
preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue), 
mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em 
vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova 
testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado 
etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o 
perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto." 
(STJ, RHC 26.432/MT, 5.ª Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, DJe de 22/02/2010.) 5. "O crime do art. 306 do CTB é de perigo 
abstrato, e para sua comprovação basta a constatação de que a concentração 
de álcool no sangue do agente que conduzia o veículo em via pública era 
maior do que a admitida pelo tipo penal, não sendo necessária a 
demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta." (STJ, HC 
140.074/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 14/12/2009.) 6. 
Ao cotejar-se o tipo penal incriminador indicado na denúncia com a conduta 
supostamente atribuível ao Paciente, vê-se que a acusação atende aos 
requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente 
para a deflagração da ação penal, bem assim para o pleno exercício de sua 
defesa, mormente porque comprovada a materialidade do delito, sem estreme 
de dúvidas.

7. "O reconhecimento da inocorrência de justa causa para a 
persecução penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de 
caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista 
qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos 
subjacentes à acusação penal" (STF, HC 94.592/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, DJe de 02/04/2009).

Na hipótese, ao contrário, há indícios nos autos de que os fatos 
ocorreram como descritos na denúncia, razão pela qual não há justificativa 
para o trancamento da ação penal.

8. Habeas corpus indeferido. " (HC 155.069/RS, Rel. Min. LAURITA 
VAZ, DJe de 26/04/2010)

"HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. CRIME DE TRÂNSITO. 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.507/97. RECUSA AO 
EXAME DE ALCOOLEMIA.

INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL PELA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE EM RAZÃO DA NÃO 
REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA. DESNECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE 
ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A 
EMBRIAGUEZ. ESTADO ETÍLICO EVIDENTE. PARECER MINISTERIAL 
PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
ORDEM DENEGADA.
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1. O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus, 
conquanto possível, é medida de todo excepcional, somente admitida nas 
hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a 
inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da 
materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de 
punibilidade.

2. In casu, consoante a peça acusatória, o paciente foi surpreendido 
por policiais militares dirigindo veículo automotor em estado de embriaguez, 
com base na conclusão a que chegaram os exames clínicos de fls. 12/13 e 
22/29, os quais foram realizados em razão da recusa do paciente em se 
submeter a exame pericial.

3. Esta Corte possui precedentes no sentido de que a ausência do 
exame de alcoolemia não induz à atipicidade do crime previsto no art. 306 do 
CTB, desde que o estado de embriaguez possa ser aferido por outros 
elementos de prova em direito admitidos, como na hipótese, em que, diante da 
recusa em fornecer a amostra de sangue para o exame pericial, o paciente foi 
submetido a exames clínicos que concluíram pelo seu estado de embriaguez. 
Precedentes.

4. Ademais, consoante bem assentado pelo douto Parquet Federal, a 
estreita via eleita não se presta como instrumento processual para exame da 
procedência ou improcedência da acusação, com incursões em aspectos que 
demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas produzidas, 
o que só poderá ser feito após o encerramento da instrução criminal, sob pena 
de violação ao princípio do devido processo legal.

5. Parecer do MPF pela extinção da ação sem julgamento de mérito.
6. Ordem denegada. " (HC 151.087/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, DJe de 26/04/2010.)

Prosseguindo, não se descura que, em julgamento realizado pela E. Sexta 

Turma desta Corte proferiu-se, decisão cujo entendimento é contrário ao que vinha decidido a 

Quinta Turma – de que é essencial para a configuração típica do delito o exame de corpo de 

delito direto, especificamente por dois métodos: etilômetro ou exame de sangue (HC 

166.377/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2010, 

DJe 01/07/2010.). Nem que, recentemente, o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Relator do REsp 1.111.566/DF, submeteu à Terceira sessão a solução da 

controvérsia.

Entretanto, na presente controvérsia, submetida à esta Corte pela urgente via 

do writ, é de prevalecer o tradicional entendimento desta Quinta Turma, no sentido de que a 

prova da embriaguez ao volante prescinde de teste pericial específico:

Mais. Não se mostra possível, na via estreita do writ, revolver provas. Nesse 

sentido:
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"PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
CONDUÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, CBT). PROVA 
MATERIAL. PRESCINDIBILIDADE DE TESTE OU EXAME PERICIAL. ART. 
158 DO CPP. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA INFRAÇÃO. EXAME 
DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS 
ADMINISTRATIVA E PENAL.

I - Afigura-se insuscetível de análise na célere via do writ a 
alegação de nulidade de prova relativa ao teste de dosagem alcoólica (teste 
do bafômetro), haja vista que a mesma reclama o revolvimento de questões 
fático-probatórias não demonstradas, de plano, na impetração.

II - Havendo outros elementos probatórios, de regra, lícitos, legítimos 
e adequados para demonstrar a verdade judicialmente válida dos fatos, não 
há razão para desconsiderá-los sob o pretexto de que o art. 158 do CPP 
admite, para fins de comprovação da conduta delitiva, apenas e tão-somente, 
o respectivo exame pericial.

III - Existindo nos autos elementos que evidenciem, a princípio, a 
perpetração da infração delineada no art. 306 do CPP, não há como trancar 
a ação penal, sob a argumentação de atipicidade do delito, sem o necessário 
cotejo analítico do material cognitivo.

IV - A propositura de ação penal não se vincula, na espécie, à 
decisão proferida na esfera administrativa, haja vista a independência das 
instâncias.

Writ denegado. " (STJ, RHC 13.215/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX 
FISCHER, DJ de 26/05/2003.)

Descabe cogitar, portanto, que o Paciente não estava sob influência de álcool.

Quanto à alegação de que a ação penal resta fulminada pela decadência, esta 

não pode prosperar, pois o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de 

perseguição via ação penal pública. Confira-se:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTIGO 306 DA LEI Nº 
9.503/97. ALEGAÇÃO DA ADOÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO 
AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. [...].
2. O crime de condução de veículo automotor sob a influência de 

álcool (artigo 306 da Lei nº 9.503/97) é de ação penal pública incondicionada.
3. [...].
4. Writ conhecido parcialmente e denegado. " (HC 24.136/SP, 6.ª 

Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 23/05/2005.)

Nem a de que o crime é de perigo concreto, segundo a melhor jurisprudência:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO. [...].

1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 
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(embriaguez ao volante) é crime de perigo, cujo objeto jurídico tutelado é a 
incolumidade pública e o sujeito passivo, a coletividade. [...].

3 - Recurso ordinário improvido. " (STF, RHC 82.517/CE, 1.ª Turma, 
Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 21/02/2003.) 

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL E INÉPCIA 
DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.

I - [...]. 
II - O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e para sua 

comprovação basta a constatação de que a concentração de álcool no sangue 
do agente que conduzia o veículo em via pública era maior do que a admitida 
pelo tipo penal, não sendo necessária a demonstração da efetiva 
potencialidade lesiva de sua conduta. [...].

Ordem denegada. " (STJ, HC 140.074/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. 
FELIX FISCHER, DJe de 14/12/2009.)

Maiores exercícios também não são necessários quanto à alegação de que o 

núcleo do tipo "conduzir veículo" não estaria configurado. Segundo o Imperante, o Paciente 

não teria "conduzido" o veículo pois ele na verdade teria sido empurrado.

Ocorre que a situação fática relatada no voto condutor do acórdão não é essa. 

O empurrão no automóvel teria ocorrido apenas para retirar o veículo da inércia. E as vítimas 

foram atingidas após o Paciente ter pisado o acelerador. Portanto, o núcleo do tipo resta 

caracterizado, devendo, portanto, persistir o que decidido pelas instâncias ordinárias – 

soberanas na análise fático-probatória – quanto aos acontecimentos.

Confira-se o que descrito no voto condutor do julgado ora impugnado (fl. 263):

 "De acordo com a denúncia, Ronaldo da Costa estava com seu 
automóvel parado na rua Edson Souza Machado, O automóvel foi empurrado 
e o acusado acelerou o veículo, vindo a atropelar Sandra Maluf e Keila de 
Oliveira, que estavam próximas da calçada, lesionando-as levemente.

Ainda, de acordo com a denúncia o acusado estaria sob a influência 
de álcool, tendo se afastado do local sem prestar socorro às ofendidas".

Quanto à alegação de falta de fundamentação do acórdão quanto à dosimetria 

da pena, tem-se que o Tribunal Impetrado condenou o Paciente à pena de um ano de 

detenção, em regime inicialmente aberto (fl. 263), substituída por prestação de serviço à 

comunidade, por igual período (fl. 263, verso). 

A pena do delito do art. 306 já mencionado varia de seis meses a três  anos. E, 

segundo o Desembargador-Relator, a fixação da pena definitiva se deu pelo aumento, na 

primeira fase da dosimetria, de seis meses acima do mínimo legal, pois o réu "determinou 

lesão corporal em duas pessoas, em razão da conduta por ele praticada " (fl. 263/263, verso).
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Superior Tribunal de Justiça

Assim, nada há a reparar também na dosimetria, pois as consequências do 

delito – lesões corporais em duas pessoas – não podem ser consideradas intrínsecas ao tipo do 

delito de embriaguez ao volante, justificando a elevação da pena-base um pouco acima do 

mínimo legal.

Nesse sentido, julgado recente, desta Turma:

"[...] RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1º DA 
LEI 8.137/9 OFENSA AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGITIMIDADE. 
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 59 do Código Penal pois a 
fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentou-se nas 
circunstâncias desfavoráveis e conseqüências do delito, que evidenciaram alta 
culpabilidade e a maior necessidade de reprovação e prevenção do crime.

2. [...]" (REsp 975.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 08/11/2010.)

E, ainda, a contrario  sensu :

"HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM 
JULGADO. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. CONCESSÃO.

I - [...]
III -  A fixação  da pena deve pautar-se  por critérios  concretos,  sendo  

insuficientes  alusões  meramente  abstratas  ou intrínsecas  ao tipo penal .
VI - Deve ser reformado o acórdão recorrido, tão-somente quanto à 

dosimetria da reprimenda, a fim de que outra seja proferida com nova e 
motivada fixação da pena-base, mantida a condenação da paciente.

V - Ordem parcialmente conhecida e concedida, nos termos do voto 
do Relator. " (HC 139.134/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010 – sem grifos no original.)

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.
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