
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AI no HABEAS CORPUS Nº 239.363 - PR (2012/0076490-1)
  
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
ADVOGADO : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
PACIENTE : CLÁUDIO VALLES BARCELOS JÚNIOR 

EMENTA
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEITO 
SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, V, DO CP. CRIME DE TER 
EM DEPÓSITO, PARA VENDA, PRODUTO DESTINADO A FINS 
TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA 
IGNORADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. A intervenção estatal por meio do Direito Penal deve ser sempre 
guiada pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao 
legislador o dever de observar esse princípio como proibição de 
excesso e como proibição de proteção insuficiente. 
2. É viável a fiscalização judicial da constitucionalidade dessa 
atividade legislativa, examinando, como diz o Ministro Gilmar 
Mendes, se o legislador considerou suficientemente os fatos e 
prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada 
para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais .
3. Em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade e 
razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é 
imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e 
ajustar a pena cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, do 
Código Penal. 
4. O crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é de perigo 
abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco para 
quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à 
saúde do pretenso usuário do produto evidencia ainda mais a falta 
de harmonia entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10 
a 15 anos de reclusão) se comparado, por exemplo, com o crime de 
tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem 
jurídico também é a saúde pública. 
5. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da 
pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde 
pública decorrente da ação e a inexistência de consequência 
calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de 
razoabilidade da pena prevista na lei. A restrição da liberdade 
individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional à 
ofensa causada pelo comportamento humano criminoso.
6. Arguição acolhida para declarar inconstitucional o preceito 
secundário da norma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
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indicadas, acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal 
de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Luis 
Felipe Salomão acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator e os votos dos 
Srs. Ministros  Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, 
no mesmo sentido, por maioria, acolher a arguição para declarar a 
inconstitucionalidade do preceito secundário da norma do art. 273, § 1º-B, V, 
do Código Penal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Felix Fischer, Laurita Vaz, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, 
Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Mauro 
Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. 
Ministro Relator.  Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, 
Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 26 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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AI no HABEAS CORPUS Nº 239.363 - PR (2012/0076490-1)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: A Sexta 

Turma, em 18/10/2012, antes de julgar o HC n. 239.363/PR, entendeu por 

arguir a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do 

Código Penal, com redação dada pela Lei n. 9.677/1998, por ofensa aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que possa o 

Colegiado promover o redimensionamento da pena aplicada ao paciente. 

De acordo com o dispositivo original, a pena prevista era de 1 ano a 

3 anos e multa. A nova redação fixou uma pena de 10 a 15 anos. Assim, caso 

reconhecida a inconstitucionalidade da inovação legislativa em relação à pena 

cominada, é possível considerar, no cálculo da reprimenda, a originariamente 

prevista para o tipo penal ou o preceito secundário do delito de tráfico de 

drogas, conforme será explicitado no voto. 

Segundo os autos, Cláudio Valles Barcelos Júnior foi condenado 

à pena de 11 anos de reclusão e ao pagamento de 80 dias-multa, por incurso 

nas penas do art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal, pois tinha em depósito 

para vender medicamentos de procedência ignorada, a saber, 9 frascos de 

estanozolol e 25 comprimidos de oximetolona, conhecidos por serem usados 

como anabolizantes (Ação Penal n. 2007.11092-5, da 6ª Vara Criminal da 

comarca de Curitiba/PR).

Estes, os fatos que deram ensejo à condenação (fl. 14):

[...]
No dia 27 de julho de 2007, no período da manhã, na residência 

localizada na Rua Ivo Zanlorenzi, nº 3847, bloco 03, apartamento 332, 
Bairro Campo Comprido, nesta Cidade e Comarca de Curitiba, o 
denunciado Cláudio Valles Barcellos Júnior, com vontade livre e ciente da 
ilicitude de sua conduta, dolosamente, tinha em depósito, para vender, 
09 (nove) frascos do medicamento estanozolol e 25 (vinte e cinco) 
comprimidos do medicamento oximetolona (auto de exibição e 
apreensão de fl. 17 e auto de constatação provisório de substância 
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proibida de fl. 19), medicamentos estes de procedência ignorada.
[...]

Na apelação, a defesa arguiu, entre outras matérias, a 

desproporcionalidade entre a pena cominada para o delito previsto no 

mencionado dispositivo legal e o bem jurídico ali tutelado, pugnando pela 

declaração incidental de inconstitucionalidade da norma ou, ainda, pela 

aplicação, por analogia in bonam partem , da pena cominada para o tráfico de 

drogas.

Apesar do parecer da Procuradoria de Justiça favorável no ponto, a 

Segunda Câmara Criminal do Tribunal local negou provimento ao apelo.

No habeas corpus aqui ajuizado, em síntese, busca-se – diante do 

que o impetrante chama de abusiva pena, distante da razoabilidade e 

proporcionalidade que balizam o direito penal pátrio , bem assim, incompatível 

com a ofensividade do delito em apreço (fls. 10/11) – a concessão da ordem 

para se reduzir a pena aplicada ao paciente, substituindo-a pela pena prevista 

para o delito de tráfico de drogas ou, ainda, outro delito que tenha pena mais 

compatível e proporcional à ofensividade da conduta imputada ao paciente (fl. 

11).

Iniciado o julgamento pela Sexta Turma, propus a redução da pena. 

Em questão de ordem, contudo, o Colegiado resolveu arguir a mencionada 

inconstitucionalidade do preceito secundário, tendo em vista o disposto na 

Súmula Vinculante 10/STF. 

E a respeito de tal arguição, o Ministério Público Federal 

manifestou-se pelo reconhecimento da desproporcionalidade da pena 

abstratamente cominada no art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal, em parecer 

assim resumido pela Subprocuradora-Geral da República Maria das Mercês 

Aras (fls. 251/252):

HABEAS CORPUS . CRIME DE TER EM DEPÓSITO, PARA VENDA, 
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS DE 
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PROCEDÊNCIA IGNORADA (ART. 273, § 1º-B, V, do CP). 
CONDENAÇÃO A 11 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL 
FECHADO. WRIT QUE BUSCA A REDUÇÃO DA PENA FIXADA, SOB 
ALEGATIVA DE SER A SANÇÃO PENAL ABSTRATAMENTE 
COMINADA AO DELITO DESPROPORCIONAL À OFENSIVIDADE DA 
CONDUTA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL 
ESTIPULADA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 
11.343/06, COM FUNDAMENTO NA ANALOGIA IN BONAM PARTEM. 
PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 
273, § 1º-B, DO CP QUE DEMANDA A EMISSÃO DE JUÍZO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL. 
NORMA IMPUGNADA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE 
CONSTITUCIONALIDADE, NÃO PODENDO TAL PROVIDÊNCIA SER 
TOMADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL, SOB PENA DE 
VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RETORNO 
DOS AUTOS AO MPF PARA MANIFESTAÇÃO EM TORNO DO 
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEXTA TURMA DO STJ, QUE 
DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A SUA CORTE ESPECIAL, 
PARA ANÁLISE DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
APRESENTADA. PENA QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO PUNIDO COM REPRIMENDA SUPERIOR ÀS DE 
INFRAÇÕES GRAVES DE DANO. ADOÇÃO, PELO STJ, NO RECURSO 
ESPECIAL Nº 915.442/SC, DA REPRIMENDA ESTABELECIDA AO 
DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, COMO SANÇÃO PARA 
O CRIME DO ART. 273, § 1º-B, V, DO CP. PARECER NO SENTIDO DE 
QUE, RECONHECENDO-SE A DESPROPORCIONALIDADE DA PENA 
ABSTRATAMENTE COMINADA NAQUELA NORMA LEGAL, COM 
AFRONTA A PRINCÍPIO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, SEJA 
APLICADO O PRECEITO SANCIONADOR DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 
DE DROGAS VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, COM APOIO NA 
ANALOGIA IN BONAM PARTEM.

Em 25/2/2014, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD foi 

admitido como amicus curiae . Para ele, deve ser firmada a 

inconstitucionalidade do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, por violação do 

disposto no art. 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal ou, subsidiariamente, 

reconhecida a inconstitucionalidade, mas se afirmando a manutenção do 

dispositivo no ordenamento, seja outorgada interpretação conforme a 

Constituição para as condutas previstas no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, 
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com aplicação das penas cominadas no art. 7º da Lei n. 8.137/1990, que trata 

dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de 

consumo.

É o relatório.
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AI no HABEAS CORPUS Nº 239.363 - PR (2012/0076490-1)
  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): 
A proposta apresentada à Sexta Turma era de aplicar ao paciente, pelo crime 

do art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal, a que foi condenado, no lugar da 

pena de 11 anos de reclusão, a inscrita no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 

11.343/2006. Contudo, para se chegar a tal solução, imprescindível é, 

conforme entendeu aquele órgão fracionário, a declaração de 

inconstitucionalidade do preceito secundário da norma, com observância do 

princípio da reserva de plenário, insculpido no art. 97 da Constituição Federal.

Eis o que dispõe o art. 273, § 1º-B, do Código Penal, na redação da 

Lei n. 9.677/1998 (grifo nosso):

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado 
a fins terapêuticos ou medicinais [...]

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. 
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à 

venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou 
entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou 
alterado.[...]

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações 
previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes 
condições: 

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária 
competente; 

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no 
inciso anterior; 

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a 
sua comercialização; 

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; 
V - de procedência ignorada; 
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 

competente.

Foi por conta da Lei n. 9.695/1998 a inclusão do referido art. 273 no 

rol dos crimes hediondos (art. 1º, VII-B, da Lei n. 8.072/1990).
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Como registrado pelo amigo da Corte às fls. 283/284, os 

malfadados diplomas foram gestados nos PLs nºs 4.207 e A, que tramitaram a 

partir de março daquele mesmo ano de 1998, ganhando aprovação 

rapidíssima: suas publicações deram-se, respectivamente, em 2 de julho e em 

20 de agosto de 1998; integram uma onda legislativa de terror penal (cf. artigo 

Movimento Antiterror, de GERALDO PRADO, Boletim do IBCCRim n. 131, 

Outubro Esp./2003, disponível no site do Instituto de Defesa do Direito de 

Defesa), que, conforme apontava o Professor Sérgio Marcos de Moraes 

Pitombo, vitimou o País com "leis de constitucionalidade, no mínimo, 

duvidosa. Escapam elas [...] de acabar fulminadas, à força de exegese 

salvacionista, elaborada por doutrina cortesã, que termina aceita pelos 

tribunais. A vida judiciária, no País, exibe rol crescido de ameaças e de 

transgressões aos direitos individuais e suas garantias. Ora se originam na 

pura ignorância dos preceitos da Lei Maior, ora em imaginado pragmatismo 

processual, que nada deseja atender e respeitar, sob a falácia de existir clima 

de guerrilha. Espécie de direito alternativo da violência, que não serve aos fins 

sociais da lei." (A dignidade do Processo Penal: De Canuto Mendes a Lauria 

Tucci, prefácio à obra de Rogério Lauria Tucci, Teoria do Direito Processual – 

Jurisdição, ação e processo penal (estudo sistemático), Revista dos Tribunais, 

2002, p. 7).

Foi sob o alarido da imprensa que o Congresso Nacional, com 

pressa e rigor legislativos, deu ao Brasil leis penais draconianas, tornando 

crime hediondo condutas que mais se aproximam de meras infrações 

administrativas, como a importação de remédio ainda não registrado nos 

órgão competentes – sem sequer indagar se a droga faria bem ou mal à 

saúde do doente –, cominando pena privativa de liberdade altíssima para 

conduta que se limita a descumprir regramento administrativo, o que leva à 

conclusão inexorável de que se trata de norma desenganadamente 

inconstitucional, “por violação da garantia do devido processo legal (CR, art. 

5º, LIV) em seu aspecto substantivo (substantive due process of law), que 
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pressupõe o correto processo de elaboração legislativa e de que as leis sejam 

proporcionais e razoáveis (são os denominados princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade).” (Celso Delmanto et alli, em Código Penal comentado, 

7ª ed., Renovar, 2007, p. 692. O trecho destacado trata especificamente da 

inconstitucionalidade do art. 273, § 1º-B do CP (fls. 284/285).

Sei que há quem defenda, no Supremo Tribunal Federal, que não 

pode o Judiciário, sob o pretexto de ofensa aos princípios da igualdade e da 

proporcionalidade, exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal 

estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da atividade 

legiferante e, por via de consequência, incorrer em violação ao princípio da 

separação dos poderes . De acordo com a ementa escrita pela Ministra Ellen 

Gracie para o RE n. 358.315/MG, ao Poder Legislativo cabe a adoção de 

política criminal, em que se estabelece a quantidade de pena em abstrato que 

recairá sobre o transgressor de norma penal (DJ 12/8/2003).

Aliás, quanto ao tema em debate, foi isso o afirmado pelo Tribunal 

de Justiça do Paraná, ao apreciar incidente de inconstitucionalidade 

semelhante ao que ora apresento e que serviu de base ao julgado aqui 

impugnado no habeas corpus ajuizado no Superior Tribunal de Justiça. A 

propósito, eis a ementa daquele acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
§ 1º-B DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCIDENTE 
REJEITADO.

1. A inconstitucionalidade deve ter uma norma constitucional de 
embate, ou seja, a demonstração de contrariedade da norma 
pretensamente viciada com a Constituição da República.

2. Embora não se negue a existência de princípios implícitos na 
Constituição Federal, amplamente válidos e aceitos pelo ordenamento, 
quando empalmados para decretar a inconstitucionalidade de uma norma 
expressa, deve-se ter cautela redobrada.

3. O fato da pena prevista na lei ser exagerada, por si só, não espelha 
qualquer odor de inconstitucionalidade. 

4. Incidente de inconstitucionalidade rejeitado. 
(Incidente de Inconstitucionalidade n. 582.853-3/01, Desembargadora 

Rosene Arão de Cristo Pereira, DJ 10/9/2010)
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Entretanto, não posso aqui desconsiderar as palavras do Ministro 

Gilmar Mendes, as quais, em síntese, apregoam a possibilidade do controle 

da constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal pelo 

Poder Judiciário, sobretudo se o legislador considerou suficientemente os 

fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma 

adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais. 

Isso porque a pena constitui a forma de intervenção estatal mais severa 

no âmbito da liberdade individual. Por ocasião do julgamento do HC n. 

104.410/RS pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (DJe 

27/3/2012), S. Exa. expôs o seguinte entendimento (grifo nosso):

[...]
Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem 

ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância 
do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e 
como proibição de proteção insuficiente. A idéia é a de que a 
intervenção estatal por meio do Direito Penal, como ultima ratio , 
deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade.

A reserva de lei penal configura-se como reserva legal proporcional 
(Vorbehalt des verhältnismässigen Gesetzes ): a proibição de excesso 
(Übermassverbot ) funciona como limite máximo, e a proibição de 
proteção insuficiente, (Untermassverbot ) como limite mínimo da 
intervenção legislativa penal.

Abre-se, com isso, a possibilidade do controle da 
constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal.

Se é certo, por um lado, que a Constituição confere ao legislador uma 
margem discricionária de avaliação, valoração e conformação quanto às 
medidas eficazes e suficientes para a proteção do bem jurídico  penal, e, 
por outro, que a mesma Constituição também impõe ao legislador os 
limites do dever de respeito ao princípio da proporcionalidade, é possível 
concluir pela viabilidade da fiscalização judicial da 
constitucionalidade dessa atividade legislativa. O Tribunal está 
incumbido de examinar se o legislador considerou suficientemente 
os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma 
adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos 
fundamentais. [...]

Na medida em que a pena constitui a forma de intervenção estatal 
mais severa no âmbito de liberdade individual, e que, portanto, o 
Direito Penal e o Processual Penal devem revestir-se de maiores 
garantias materiais e processuais, o controle de constitucionalidade 
em matéria penal deve ser realizado de forma ainda mais rigorosa do 
que aquele destinado a averiguar a legitimidade constitucional de 
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outros tipos de intervenção legislativa em direitos fundamentais 
dotados de menor potencial ofensivo.

Em outros termos, se a atividade legislativa de definição de tipos e 
cominação de penas constitui, prima facie , uma intervenção de alta 
intensidade em direitos fundamentais, a fiscalização jurisdicional da 
adequação constitucional dessa atividade deve ser tanto mais exigente e 
rigorosa por parte do órgão que tem em seu encargo o controle da 
constitucionalidade das leis.

[...]

De igual modo pensa o Ministro Celso de Melo, para quem o Poder 

Público, especialmente em sede penal, não pode agir imoderadamente, pois a 

atividade estatal, ainda mais em tema de liberdade individual, acha-se 

essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade . Eis o que mais 

consta do HC n. 111.844/SP, julgado também pela Segunda Turma, em 

24/4/2012 (DJe 1º/2/2013):

[...]
Como se sabe, a exigência de razoabilidade traduz limitação material à 

ação normativa do Poder Legislativo.
O exame da adequação de determinado ato estatal ao princípio da 

proporcionalidade, exatamente por viabilizar o controle de sua 
razoabilidade, com fundamento no art. 5º, LV, da Carta Política, inclui-se, 
por isso mesmo, no âmbito da própria fiscalização de constitucionalidade 
das prescrições normativas emanadas do Poder Público.

Esse entendimento é prestigiado pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já advertiu que o Legislativo 
não pode atuar de maneira imoderada, nem formular regras legais cujo 
conteúdo revele deliberação absolutamente divorciada dos padrões de 
razoabilidade.

Coloca-se em evidência, neste ponto, o tema concernente ao princípio 
da proporcionalidade, que se qualifica – enquanto coeficiente de aferição 
da razoabilidade dos atos estatais (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 
MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 56/57, itens ns. 18/19, 4ª 
ed., 1993, Malheiros; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito 
Administrativo”, p. 46, item n. 3.3, 2ª ed., 1995, Malheiros) – como 
postulado básico de contenção dos excessos do Poder Público.

Essa é a razão pela qual a doutrina, após destacar a ampla incidência 
desse postulado sobre os múltiplos aspectos em que se desenvolve a 
atuação do Estado – inclusive sobre a atividade estatal de produção 
normativa –, adverte que o princípio da proporcionalidade, essencial à 
racionalidade do Estado Democrático de Direito e imprescindível à tutela 
mesma das liberdades fundamentais, proíbe o excesso e veda o arbítrio 
do Poder, extraindo a sua justificação dogmática de diversas cláusulas 
constitucionais, notadamente daquela que veicula, em sua dimensão 
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substantiva ou material, questões pertinentes ao direito penal 
fundamental (RAQUEL DENIZE STUMM, “Princípio da Proporcionalidade 
no Direito Constitucional Brasileiro”, p. 159/170, 1995, Livraria do 
Advogado Editora; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Direitos 
Humanos Fundamentais”, p. 111/112, item n. 14, 1995, Saraiva; PAULO 
BONAVIDES, “Curso de Direito Constitucional”, p. 352/355, item n. 11, 4ª 
ed., 1993, Malheiros).

Como precedentemente enfatizado, o princípio da proporcionalidade 
visa a inibir e a neutralizar o abuso do Poder Público no exercício das 
funções que lhe são inerentes, notadamente no desempenho da 
atividade de caráter legislativo. Sob tal ângulo, o postulado em questão, 
enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do 
Estado, atua como verdadeiro parâmetro de aferição da própria 
constitucionalidade material dos atos estatais.

Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio 
de poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que este não 
dispõe de competência para legislar ilimitadamente, de forma imoderada 
e irresponsável, gerando, com o seu comportamento institucional, 
situações normativas de absoluta distorção e, até mesmo, de subversão 
dos fins que regem o desempenho da função estatal.

A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por 
isso, tem censurado a validade jurídica de atos estatais que, 
desconsiderando as limitações incidentes sobre o poder normativo do 
Estado, veiculam prescrições ofensivas aos padrões de razoabilidade e 
destituídas de causa legítima, exteriorizando abusos inaceitáveis e 
institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direitos das pessoas 
(RTJ 160/140-141, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 176/578-579, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
v.g.)

Em sua obra Curso de Direito Constitucional contemporâneo , o 

Ministro Luís Roberto Barroso explica que o princípio da razoabilidade tem 

sua origem e desenvolvimento ligados à garantia do devido processo legal e 

possuía caráter exclusivamente processual, focado eminentemente na ampla 

defesa. Até que, em meados do século passado, incorporou o sentido 

substantivo ou material (substantive due process ), e a ideia de 

proporcionalidade passou a ter fundamento constitucional, colhido no princípio 

do Estado de direito, convertendo-se o princípio da reserva legal em princípio 

da reserva de lei proporcional. Esclarece o autor o seguinte (fls. 256/257): 

Como visto, a razoabilidade surge, nos Estados Unidos, como um 
princípio constitucional que servia de parâmetro para o judicial review  
(controle de constitucionalidade). Na Alemanha, ao revés, o princípio da 
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proporcionalidade desenvolveu-se no âmbito do direito administrativo, 
funcionando como limitação à discricionariedade administrativa. É natural 
que lá não tenha surgido como um princípio constitucional de controle de 
legislação. É que até a segunda metade do século XX, como visto, 
vigorava na Europa continental a idéia de que a soberania popular se 
exercia por via da supremacia do Parlamento, sendo o poder do 
legislador juridicamente ilimitado. Como conseqüência, não era possível 
conceber o princípio da proporcionalidade como fundamento de controle 
judicial de atuação do Parlamento, mas apenas dos atos administrativos. 
Somente após a Lei Fundamental de 1949 esse quadro se alterou.

A partir de então, a idéia de proporcionalidade passou a ter 
fundamento constitucional, colhido no princípio do Estado de direito, 
convertendo-se o princípio da reserva legal em princípio da reserva de lei 
proporcional. [...]

Valho-me novamente das palavras do Ministro Celso de Melo para 

dizer que o princípio da proporcionalidade – que extrai a sua justificação 

dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que 

veicula a garantia do substantive due process of law – acha-se vocacionado a 

inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas 

funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria 

constitucionalidade material dos atos estatais [...]. Essa cláusula tutelar, ao 

inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de poder legislativo, enfatiza 

a noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui 

atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata 

instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou 

discricionário do legislador (MC na ADI n. 1.063/DF, DJ 27/4/2001).

Salienta o decano da Suprema Corte que a cláusula do devido 

processo legal – objeto de expressa proclamação pelo art. 5º, LIV, da 

Constituição – deve ser entendido, na abrangência de sua noção conceitual, 

não só sob o aspecto meramente formal, que impõe restrições de caráter 

procedimental à atuação do Poder Público,  mas, sobretudo, em sua dimensão 

substantiva, que atua como decisivo obstáculo à edição de atos legislativos de 

conteúdo arbitrário . A essência do substantive due processe of law reside, 

pois, na necessidade de proteger direitos e as liberdades das pessoas contra 

qualquer modalidade de legislação que se revele opressiva ou destituída do 
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necessário coeficiente de razoabilidade . 

O Ministro Celso de Mello diz mais:

[...]
Essa cláusula tutelar, ao neutralizar os efeitos prejudiciais decorrentes 

do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa 
outorgada à instância parlamentar constitui atribuição juridicamente 
limitada, ainda que o momento de abstrata instauração normativa possa 
repousar em juízo meramente político ou discricionário do legislador.

Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do 
desvio de poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que 
este não dispõe da competência para legislar ilimitadamente, de 
forma imoderada e irresponsável, gerando, com o seu 
comportamento institucional, situações de absoluta distorção e, até 
mesmo de subversão dos fins que regem o desempenho da função 
estatal.

Daí, a advertência de CAIO TÁCITO (in RDP 100/11-12) –, que, ao 
relembrar a lição pioneira de SANTI ROMANO, destacou que a figura do 
desvio de poder legislativo impõe o reconhecimento de que, mesmo nas 
hipóteses de seu discricionário exercício, a atividade legislativa deve 
desenvolver-se em estrita relação de harmonia com o interesse público.

Superado esse limite, e exteriorizando a norma legal conteúdo tisnado 
pelo vício da irrazoabilidade, vem o legislador, em tal anômala situação, a 
incidir em causa configuradora do excesso de poder, o que compromete 
– especialmente aquelas situações em que a lei se reduz à condição de 
deliberação estatal totalmente inexequível – a própria função 
jurídico-constitucional dessa espécie normativa.

[...]

E, diante do caso concreto, não vejo como não dizer que há 

manifesta desproporcionalidade entre o delito cometido e a pena aplicada. 

Com efeito, a ordem jurídica é um todo harmônico, é um verdadeiro sistema, 

aberto e em constante modificação, sendo composto por normas, sejam elas 

regras ou princípios, estando em contínuo contato com as forças atuantes na 

sociedade, adaptando-se a todo instante aos problemas jurídicos que vão 

surgindo.

Ademais, se considerarmos que o crime é de perigo abstrato e 

independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja, 

fica ainda mais evidente a falta de harmonia entre o delito e a pena. Se 

comparado com o crime de tráfico de drogas – notoriamente mais grave e 
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cujo bem jurídico também é a saúde pública –, percebe-se a total falta de 

razoabilidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, 

sobretudo após a edição da Lei n. 11.343/2006, que, apesar de haver 

aumentado a pena mínima de 3 para 5 anos, introduziu a possibilidade de 

redução da reprimenda, quando aplicável o § 4º do art. 33, de 1/6 a 2/3.

Com isso, em inúmeros casos, o esporádico e pequeno traficante 

pode receber a exígua pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses. E 

mais: é possível, ainda, sua substituição por restritiva de direitos, como todos 

sabem.

Constata-se, também, que a pena mínima cominada ao crime ora 

em debate excede em mais de três vezes a pena máxima do homicídio 

culposo, corresponde a quase o dobro da pena mínima do homicídio doloso 

simples, é cinco vezes maior que a pena mínima da lesão corporal de 

natureza grave, enfim, é mais grave do que a do estupro, do estupro de 

vulnerável, da extorsão mediante sequestro, situação que gera gritante 

desproporcionalidade no sistema penal.

A alteração sofrida pelo art. 273 do Código Penal, cuja pena 

anteriormente prevista era de 1 a 3 anos, e a inclusão do dispositivo penal em 

questão, em razão da chamada Lei dos Remédios, bem como sua inserção 

no rol dos crimes hediondos, foram motivadas pela descoberta maciça de 

medicamentos falsos, fabricados e comercializados no País. Para resguardar 

a saúde pública, o legislativo entendeu pela necessidade de recrudescer a 

repressão dos crimes que importem em falsificação, adulteração, alteração, 

corrupção, exposição à venda, colocação em depósito para vender produto 

destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada.

E, a fim de reprimir eficazmente o crescimento da criminalidade  – é 

o que consta da exposição de motivos da Lei n. 9.677/1998 –, exigiu-se 

penalidade com suficiente poder de intimidação, um clássico instrumento de 

prevenção da delinquência (Exposição de Motivos Interministerial n. 
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402-MJ/MS, de 17/6/1998). Prevaleceu, ainda, a ideia de se punir mais 

vigorosamente condutas até então não abrangidas pela legislação revista. 

Em arremate, ficou enfatizado que:

[...] a inspiração da medida, em perfeita simetria com o preceito 
constitucional que erige a vida e a saúde no plano mais elevado das 
conquistas individuais, por isso que seria necessário, para resguardá-las, 
o estabelecimento de certa proporcionalidade com a sanção prevista para 
os crimes de homicídio, em sua forma qualificada, dadas as suas 
conotações com as falsificações aqui tratadas, que se dão em idênticas 
circunstâncias, ademais da correspondência com o envenenamento de 
água potável, alimentos e medicamentos, já com igual pena de dez a 
quinze anos de reclusão, como prevista no artigo 270 do Código Penal.

[...]

Encontrei, no artigo escrito pelo Juiz Marcio Evangelista Ferreira da 

Silva (A inconstitucionalidade do [...]), este alerta do Professor Paulo Queiroz 

a propósito do art. 273, § 1º-B: o legislador acabou por colocar em pé de 

igualdade condutas absolutamente distintas do ponto de vista da 

lesividade/gravidade que representam, igualando situações 

jurídico-penalmente inigualáveis .

Do anteprojeto do Código Penal recentemente apresentado pela 

comissão de reforma penal, da qual participou o Ministro Gilson Dipp, consta 

a expressa pretensão de se modificar a penalidade imposta atualmente às 

condutas vinculadas ao mencionado art. 273. No relatório final, entregue ao 

Senado em fins de junho de 2012, está escrito o seguinte (grifo nosso): 

[...]
Cada crime previsto na parte especial do Código Penal atual ou na 

legislação extravagante foi submetido, portanto, a um triplo escrutínio: i) 
se permanece necessário e atual; ii) se há figuras assemelhadas 
previstas noutra sede normativa; iii) se as penas indicadas são 
adequadas à gravidade relativa do delito.

Essa tarefa resultou em forte descriminalização de condutas, em regra 
por serem consideradas desnecessárias para a sociedade brasileira 
atual, insuscetíveis de tratamento penal ou incompatíveis com a 
Constituição Brasileira de 1988. As penas foram redesenhadas para 
coibir excessos ou insuficiências. A exagerada pena do artigo 273 
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do atual Código Penal (falsificação de medicamentos), por exemplo, 
foi reduzida dos atuais dez a quinze anos para quatro a doze anos. 
[...]

No capítulo reservado a outros crimes contra a saúde pública, há, 

ainda, a sugestão de nova tipificação penal e de outra pena, mais baixa, para 

a conduta delitiva ora em debate. Vejamos (grifo nosso):

Inobservância de condições ou normas técnicas
Art. 232. Importar para venda, vender, expor à venda, ter em depósito 

para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo 
produto medicinal ou destinado a fins terapêuticos, matéria-prima, 
insumo farmacêutico ou de uso em diagnóstico, em qualquer das 
seguintes condições:

I – sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária 
competente;

II – em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no 
inciso anterior;

III – sem as características de identidade e qualidade admitidas para 
sua comercialização;

IV – com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; ou
V – de procedência ignorada;
Pena – prisão, de dois a seis anos.

E, com pequenas modificações, em 17/12/2013, foi aprovada pela 

comissão especial de senadores criada para examinar o Projeto de Lei do 

Senado (PLS) n. 236/2012, que reforma o Código Penal Brasileiro, esta 

redação:

Inobservância de condições ou normas técnicas 
Art. 241. Importar para a venda, vender, expor à venda, ter em 

depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a 
consumo produto medicinal ou destinado a fins terapêuticos, 
matéria-prima, insumo farmacêutico ou de uso em diagnóstico, em 
qualquer das seguintes condições: 

I – sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária 
competente; 

II – em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no 
inciso anterior; 

III – sem as características de identidade e qualidade admitidas para a 
sua comercialização; 

IV – com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; ou 
V – de procedência ignorada; 
Pena – prisão, de dois a seis anos. 
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Modalidade culposa
Parágrafo único . Se o crime é culposo: 
Pena – prisão, de seis meses a dois anos.  

Mostra-se, em meu entender, ser imprescindível a atuação do 

Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena cominada à conduta de ter 

em depósito para vender 9 frascos de estanozolol e 25 comprimidos de 

oximetolona, medicamentos de procedência ignorada, isso em atenção ao 

princípio constitucional da proporcionalidade.

Apenas a título de informação, esclareço que o estanozolol, 

geralmente vendido com o nome de Winstrol  (oral) e Winstrol Depot  

(intramuscular), foi desenvolvido pelos Laboratórios Winthrop em 1962. É um  

sintético derivado da testosterona , e foi aprovado pela FDA (Food and Drug 

Administration) nos Estados Unidos para uso em humanos. Hoje em dia 

existem vários laboratórios produzindo essa substância, é o caso da Desma 

na Espanha, Pharmacia & Upjohn nos Estados Unidos e outras. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Estanozolol). Já a oximetolona é um esteróide 

anabolizante sintético desenvolvido pela Syntex em 1960. No Brasil, é 

encontrado na forma de comprimidos 'Hemogenin'. É metabolizado pelo 

fígado e, dentre os esteróides anabolizantes sintéticos, é um dos mais, ou o 

mais hepatotóxico que existe  (http://pt.wikipedia.org/wiki/Oximetolona).

A respeito do afastamento do preceito secundário do art. 273 do 

Código Penal, que, após a edição da Lei n. 9.677/1998, passou a ser de 10 a 

15 anos de reclusão, encontrei, na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, três julgados: dois da Quinta Turma e um da Sexta. 

Tanto no REsp n. 1.050.890/PR (Ministro Jorge Mussi, DJe 

2/2/2012) como no HC n. 93.870/RJ (Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

DJe 23/11/2009), a Quinta Turma concluiu pela impossibilidade de se aplicar 

a pena prevista para o tráfico de drogas para o crime em questão. Eis o que 

das respectivas ementas consta:
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[...]
Não é dado ao juiz, em razão do princípio da proporcionalidade, aplicar 

ao réu condenado a determinado tipo penal sanção diversa daquela 
legalmente prevista (preceito secundário da norma). [...] 

[...]
Não cabe ao Julgador aplicar uma norma, por semelhança, em 

substituição a outra já existente, como se dá na espécie, simplesmente 
por entender que o legislador deveria tê-la tipificado de forma diversa; 
não pode a analogia ser utilizada para criar pena que o sistema não haja 
determinado. Estar-se-ia ferindo o princípio da reserva legal, aplicável 
também aos preceitos secundários das normas definidoras de condutas 
puníveis. [...]

Já no REsp n. 915.442/SC (DJe 1º/2/2011), a Sexta Turma, quanto 

ao ponto, dispôs, conforme a ementa escrita pela Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, que a Lei 9.677/98, ao alterar a pena prevista para os delitos 

descritos no artigo 273 do Código Penal, mostrou-se excessivamente 

desproporcional, cabendo, portanto, ao Judiciário promover o ajuste 

principiológico da norma . E, tratando-se de crime hediondo, de perigo 

abstrato, que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública, mostra-se 

razoável a aplicação do preceito secundário do delito de tráfico de drogas ao 

crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 

destinado a fins terapêuticos ou medicinais .

Não tenho por que discordar desse entendimento. Colho do voto da 

Relatora estes trechos, nos quais S. Exa. menciona farta e abalizada doutrina 

a respeito do assunto, fazendo referência a Miguel Reale Júnior, Alberto Silva 

Franco, Celso Delmanto e Guilherme de Souza Nucci (grifo nosso):

[...] Com efeito, a Lei 9.677/98, ao alterar a pena prevista para os 
delitos descritos no artigo 273 do Código Penal, mostrou-se 
excessivamente desproporcional, cabendo, portanto, ao Judiciário 
promover o ajuste principiológico da norma. Ao ensejo, confiram-se 
os ensinamentos de eminentes doutrinadores sobre o tema:

"É de todos conhecida a inflação legislativa que o Direito Penal tem 
experimentado desde o início da década de 1990, não só com um 
significativo recrudescimento das sanções penais, mas também com a 
mitigação de garantias processuais. Foi nesse contexto que se aprovou a 
chamada Lei dos Remédios (Lei nº 9.677, de 2.7.98), que, além de ampliar 
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os tipos penais, aumentou sobremaneira as penas dos crimes previstos no 
Capítulo III do Título VIII do CP. Em alguns casos, o aumento da pena foi 
tão absurdo a ponto mesmo de tornar-se inconstitucional, por violação 
da garantia do devido processo legal (CR, art. 5º, LIV) em seu aspecto 
substantivo (substantive due process of law), que pressupõe o correto 
processo de elaboração legislativa e de que as leis sejam proporcionais 
e razoáveis (são os denominados princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade). (...). É o caso deste art. 273, cuja antiga pena de dois 
a seis anos de reclusão passou para a inimaginável pena de dez a quinze 
anos de reclusão". (Delmanto, Celso; Delmanto, Roberto; Delmanto Junior, 
Roberto; Delmanto, Fabio M. de Almeida, Código Penal Comentado . 7 ed. 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 692/693).

"O grande ponto da modificação trazida pela Lei 9.677/98 foi a elevação 
abrupta e excessiva da pena de um crime de perigo abstrato, que passou a 
ser superior à de graves crimes de dano, como é o caso do homicídio 
simples". "Se exagero houve, foi na fixação da pena elevada, que varia de 
dez a quinze anos. Nesse ponto, sem dúvida, pode-se sustentar a falta 
de proporcionalidade entre a pena cominada e o possível resultado 
gerado pelo delito". (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado . 
8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
968/970).

"Torna-se mais grave ainda a grandeza das sanções cominadas diante 
das alterações introduzidas nos tipos penais, seja no caput  do art. 273, que 
corresponderia ao caput  do art. 272 da redação anterior do Código Penal 
acima analisado, seja nos parágrafos criados, 1º-A e 1º-B, que parcialmente 
reproduzem os termos do antigo art. 273. Acrescentou-se, ainda, a estes 
parágrafos, incisos descritivos de condutas que se limitam a constituir mera 
desobediência a normas administrativas. (...). A afronta aos princípios da 
proporcionalidade e da ofensividade brotam ictu oculi , seja no que 
tange à ausência de relevância penal das novas condutas descritas, seja 
na desproporção das penas infligidas em ponderação com o dano ou 
perigo de dano à saúde pública decorrente da conduta incriminada. (...). 
Em suma, a gravidade do fato para a saúde pública, a análise de suas 
consequências, se calamitosas ou não à saúde, devem ser sopesadas 
na esfera administrativa. São, entretanto, as mesmas condutas e 
consequências despoticamente desprezadas pelo legislador penal, que 
sanciona, com penas mais graves do que a do homicídio doloso, a venda de 
remédio, saneante ou cosmético sem registro, independentemente de ter 
havido qualquer efeito negativo ou perigo à saúde pública. Com efeito, 
segundo a nova lei, constitui crime hediondo vender medicamento cosmético 
ou saneante sem registro no órgão de vigilância sanitária, sendo indiferente 
saber se o produto comercializado sem registro é inócuo ou nocivo à saúde. 
Basta que não haja registro para configurar-se o crime punido com reclusão 
de 10 a 15 anos. Assim, pode o medicamento até mesmo ser benéfico ou 
o cosmético ser eficaz: nada importa, pois a ausência do registro é 
elemento suficiente, segundo os incisos do § 1º-B, para se consumar o 
crime hediondo. Tamanha aberração legislativa é verdadeiramente 
incontornável. Não há interpretação que possa ser feita para contornar a 
norma aos valores e princípios constitucionais. A interpretação 
congruente com a Constituição tem limites, pois deve-se neste esforço, 
para salvar a norma, analisar as possibilidades de ambos os textos, o 
constitucional e o a ser, de acordo com os telos  de ambos". (Reale Jr., 
Miguel, A inconstitucionalidade da lei dos remédios . RT 763/415). 
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Com efeito, há verdadeira e gritante desproporção entre a 
gravidade da conduta de vender remédio sem registro e a gravidade 
da pena cominada. Assim, mostra-se imprescindível que o judiciário 
dê uma aplicação razoável à norma em apreço, ajustando-a aos 
princípios constitucionais.

Conforme salientado por Alberto Silva Franco, "a 
inconstitucionalidade assinalada pelos doutrinadores, 
principalmente derivada da inobservância aos princípios da 
razoabilidade e da ofensividade, em que condutas diversas 
alcançando interesses cuja relevância foi linear e arbitrariamente 
concebida, com reprimenda penal exagerada (entre 10 e 15 anos de 
reclusão), poderá ser obviada com o recurso da interpretação 
conforme à Constituição invocado por Reale Jr., 'ao custo de 
ponderável esforço hermenêutico' (...). Socorrendo-se o intérprete 
desse princípio, que 'permite uma renúncia ao formalismo jurídico e às 
interpretações convencionais em nome da idéia de Justiça material e da 
segurança jurídica, elementos tão necessários para um Estado 
democrático de direito', na lição do mestre Celso Ribeiro Bastos (...)". 
(Código Penal e sua interpretação . 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1311).

Destaque-se que a escolha do preceito secundário da Lei de 
Drogas não se mostra despropositada. Com efeito, tendo sido a 
recorrida presa em flagrante com remédios sem registro no órgão 
competente, e sendo o delito do artigo 273 do Código Penal 
considerado crime hediondo, tem-se por razoável a analogia 
realizada, de modo a não tornar a pena nem tão severa nem tão 
branda, mantendo-se, ademais, a hediondez do delito. Ademais, 
ambos os delitos têm como bem jurídico tutelado a saúde pública e 
são crimes de perigo abstrato.

Poder-se-ia ter considerado também como preceito secundário, in 
casu , a pena do crime de provocar aborto, artigos 125 e 126 do Código 
Penal, por ser o crime de dano que pode, eventualmente, decorrer do 
crime de perigo de vender remédio abortivo. Contudo, não será sempre 
esse o delito, pois, em hipóteses outras, o produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais pode não ser o Cytotec, devendo-se, portanto, 
fazer uma analogia mais ampla, de modo a abranger os demais casos 
análogos.

[...]

Na mesma linha, encontramos ainda Cezar Bitencourt:

Ademais, de acordo com o princípio da proporcionalidade , a restrição 
da liberdade individual  não pode ser excessiva, mas compatível e 
proporcional  à ofensa causada pelo comportamento humano criminoso. 
Sob essa configuração, o exercício legítimo do direito de punir , pelo 
Estado, deve estar fundamentado não apenas na proteção de bens 
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jurídicos, mas na proteção proporcional  de bens jurídicos, sob pena de 
violar o princípio constitucional da proporcionalidade.  [...]

Quanto ao primeiro problema, isto é, o da proporcionalidade  que deve 
existir entre o injusto tipificado e a medida da pena em abstrato, é 
evidente a desproporcionalidade da previsão legal, no que diz respeito ao 
art. 273, como demonstra uma singela comparação entre as sanções 
cominadas a algumas infrações penais semelhantes. Assim, por 
exemplo, se considerarmos o crime de tráfico de drogas , tipificado no art. 
33 da Lei n. 11.343/06, que também se encontra entre os crimes que 
afetam ao bem jurídico saúde pública, vemos que o marco penal é 
distinto: o legislador penal é exageradamente  mais severo com o autor 
das condutas descritas no art. 273, ao estabelecer, como pena mínima, 
dez anos de reclusão, do que com aquele que pratica algumas das 
condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), 
em que a pena mínima é de cinco anos de reclusão, ou seja, metade 
daquele.

Esse argumento poderia ser rebatido, em virtude da finalidade 
terapêutica e medicinal que os produtos referidos no art. 273 podem vir a 
ter, para justificar, nesses casos, maior zelo do legislador na proteção da 
saúde pública. Contudo, a desproporção  manifesta-se evidente quando 
constatamos que, no panorama atual da nossa legislação penal, as 
ações perigosas tipificadas no art. 273 são punidas com muito mais rigor 
que as condutas que geram efetivo resultado de dano ou de perigo 
concreto para a saúde e a integridade física dos indivíduos, como ocorre, 
por exemplo, com o tráfico de drogas, a lesão corporal grave (art. 129, 
§1º), e os crimes de perigo concreto, contra a vida e a saúde (arts. 130 1 
136). Superam-se, assim, todos os limites toleráveis da razoabilidade  
exigidos por um Estado Democrático de Direito, que tem como norte o 
respeito aos princípios da dignidade humana e da proporcionalidade. 

(Tratado de Direito Penal: parte especial. Vol. 4, 6ª ed., São Paulo: 
Saraiva, págs. 347 e 351)

Apenas para seguir apontando a desproporcionalidade, ressalta o 

amicus curiae que a conduta de importar medicamento não registrado na 

ANVISA, considerada criminosa e hedionda pelo art. 273, § 1º-B, do CP, a 

que se comina pena altíssima, pode acarretar mera sanção administrativa de 

advertência, nos termos dos arts. 2º, 4º, 8º (n. IV) e 10 (n. IV), todos da Lei n. 

6.437/77, que define as infrações à legislação sanitária (Na lição de Miguel 

Reale Jr., "a venda de medicamento, cosmético, saneante, sem registro, se 

não causa conseqüências calamitosas à saúde pública pode ser, no âmbito 

administrativo, sancionada com pena de advertência ou multa, porquanto as 

penas podem ser aplicadas de forma alternativa” (em A Inconstitucionalidade 

da Lei dos Remédios cit.), ou até nenhuma punição, já que “a só falta, na 
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ANVISA, de registro de um medicamento não é causa de interdição absoluta 

de seu uso no Brasil, porque admite a normativa o ‘uso experimental’ ‘de 

produto novo, promissor, ainda sem registro’ na agência reguladora (RDC 

26/1999)." (TJSP, AI 389.135.5-3/00, 11ª Câm. de Direito Público, rel. Des. 

RICARDO DIP, j. em 22.3.2005, disponível no site oficial do Tribunal) – fl. 289. 

Se há verdadeira e gritante desproporção, se há desrespeito ao 

substantive due processo of law, isto é, ao art. 5º, LIV, da Constituição, 

cumpre a esta Corte declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do 

preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal.

Não é outra a opinião do Ministério Público Federal (Dra. Maria das 

Mercês de C. Gordilho Aras), que menciona, entre outros, Wendel Laurentino, 

conforme este trecho do parecer (fls. 256/257 – grifo nosso):

[...] A Lei nº 9.677/98, além de aumentar desproporcionalmente a 
pena, incluiu os § 1º-A e o § 1º-B ao artigo 273 do Código Penal. Estes 
parágrafos prevêem que está sujeito às mesmas penas do caput  
(reclusão, de 10 [dez] a 15 [quinze] anos, e multa) o agente que venha a 
importar, vender, expor a venda, ter em depósito para vender ou, de 
qualquer forma distribui ou entregar a consumo, produtos incluídos nos 
incisos do citado artigo.

Para se ter uma idéia do absurdo jurídico criado com o advento da 
Lei nº 9.677/98, hoje, se o agente introduzir (importar) produto 
destinado a fim medicinal sem o devido registro estará sujeito a uma 
pena de no mínimo dez anos de reclusão. Importante ressaltar que 
neste caso, o produto não precisa ter sido adulterado, pode estar em 
perfeitas condições, basta introduzi-lo sem o devido registro. (in 
autor citado, "A inconstitucionalidade do art. 273 do Código Penal", 
artigo disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/14232>, 2009).

[...]

Segundo a Subprocuradora-Geral da República Maria das Mercês, 

infere-se que a norma em apreço merece reparos, para que possa ajustar-se 

aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, 

arbitrando-se ao réu sanção penal eficaz e apropriada ao delito cometido (fl. 

258).

Lembra o amigo da Corte que o Tribunal Regional Federal da 3ª 
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Região já declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em debate (Apelação 

n. 0000715-39.2008.403.6112), de igual modo decidiu o Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais (Arguição de Inconstitucionalidade n. 

1.0480.06.084500-9/002). Lá, o Colegiado concluiu que a 

inconstitucionalidade da pena cominada, por vulneração ao disposto no art. 

5º, XLVI da CF, fulmina o próprio tipo, uma vez que, conforme sai de antiga 

regra lógico-jurídica, o acessório sempre segue o principal (fl. 293).

Conforme o Desembargador Federal José Lunardelli (Apelação n. 

0003940-72.2009.403.6002), se o Magistrado se convenceu da 

desproporcionalidade do critério adotado pelo legislador no preceito 

secundário da norma penal ao fixar da pena por ferir o princípio da isonomia e 

razoabilidade das leis deve declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade 

preceito normativo contrastante com a Constituição, deixando de aplicá-lo ao 

caso concreto e, por conseguinte, absolver o réu, mas não escolher a pena de 

outro delito contra a saúde pública (fl. 293 – nota de rodapé).

Em Minas Gerais, declarada a inconstitucionalidade incidenter 

tantum , aplicou-se a legislação revogada, tendo-se em consideração que a lei 

inconstitucional não produz efeitos jurídicos (fl. 293).

Sem abandonar a convicção de que a extirpação pura e simples do 

art. 273, § 1º-B, do Código Penal é a medida consentânea ao texto 

constitucional, o Instituto amigo da Corte traz à consideração da Corte 

Especial proposta subsidiária, com o reconhecimento da inconstitucionalidade 

do dispositivo referido, conferindo-se, contudo, à decisão caráter manipulativo 

de efeitos substitutivos . Para ele, embora a técnica da interpretação conforme 

à Constituição tenha lugar cativo no controle abstrato de constitucionalidade 

em sede de ADI, ADO e ADPF, nada impede que ela se aplique por esse E. 

Superior Tribunal em sede de incidente de inconstitucionalidade, com o fito de 

indicar aos operadores do direito qual é a interpretação da legislação federal 

que não viola a Carta da República  (fl. 294).
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Embora defenda que não há como evitar a declaração de 

inconstitucionalidade do próprio tipo, e não apenas do preceito secundário, tal 

solução, no entender do amicus curiae , promove ajuste principiológico da 

norma à Constituição. Sugere, contudo, que, no lugar da Lei de Drogas, sejam 

tomadas emprestadas as penas previstas no art. 7º da Lei n. 8.137/1990. 

Para o Instituto, todas as condutas previstas no § 1º-B do art. 273 

são crimes de perigo presumido relacionadas a violações de normas 

administrativas. A equiparação a crime de tráfico, nascida da aplicação da 

pena prevista no art. 33 da Lei de Drogas, mantém, ainda que em menor 

intensidade, a desproporcionalidade inadmissível constitucionalmente (fls. 

297/298). E, da análise daquelas condutas, revela-se a intenção de coibir a 

entrada de medicamentos não autorizados para fins de comercialização e 

certa semelhança com crimes contra o consumidor, conforme o disposto nos 

incisos II, III, VII e IX do art. 7º da Lei n. 8.137/1990, a indicar a conveniência 

de se substituir por esta a adequação que hoje se faz, na maior das vezes, 

com base na Lei n. 11.343/2006.

Para mim, devemos ficar adstritos ao preceito secundário da norma 

e, considerando-o inconstitucional, no caso concreto será aplicada a pena 

prevista no art. 33 da Lei de Drogas, com possibilidade até de incidência do 

respectivo § 4º.

Antes de encerrar, lembro aos eminentes colegas que o próprio 

Supremo Tribunal já se valeu do princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade das leis para concluir pela inconstitucionalidade de uma norma 

(ADI n. 855/PR, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/3/2009). 

Do interessante debate travado pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, 

retiro este trecho:

[...]
Em alguns sistemas se diz que o princípio da proporcionalidade reside 

na própria idéia dos direitos fundamentais e, em outros sistemas, se diz 
que ele reside na própria idéia do Estado de Direito; entre nós tem-se dito 
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que essa é uma expressão da idéia do devido processo legal na sua 
acepção substantiva. Na verdade, a questão básica é simplesmente 
dizer: não há reserva legal constitucional praticada pelo legislador, 
portanto, se ela não atender ao princípio da proporcionalidade.

[...]

Com base nos fundamentos expostos, voto pelo acolhimento desta 

arguição para declarar a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 

273, § 1º-B, V, do Código Penal.

Documento: 1352358 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 10/04/2015 Página  2 6 de 46



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
AI     no

Número Registro: 2012/0076490-1 PROCESSO ELETRÔNICO HC 239.363 / PR
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  200700110925  2007110925  7222546

PAUTA: 17/09/2014 JULGADO: 01/10/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Falsificação / Corrupção / 
Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

IMPETRANTE : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
ADVOGADO : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE : CLÁUDIO VALLES BARCELOS JÚNIOR

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou oralmente, pelo interessado IDDD (amicus curiae), o Dr. Arnaldo Malheiros Filho.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator, acolhendo a arguição para declarar a 
inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal, pediu vista o 
Sr. Ministro Felix Fischer.

Aguardam os Srs. Ministros Laurita Vaz, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis 
Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe 
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. 

Ausentes, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro João Otávio 
de Noronha.
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AI no HABEAS CORPUS Nº 239.363 - PR (2012/0076490-1)
  

VOTO

O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Sr. Presidente, gostaria de 

fazer algumas considerações a respeito da matéria que, não em repercussão 

geral, tem sido tratada no Supremo Tribunal Federal. Tenho aqui algumas 

decisões muito recentes, por exemplo, uma de um acórdão de 14 de outubro de 

2014. Lamentavelmente, em que pese a tese do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior 

– aliás, participei da construção do pedido para trazer à Corte Especial o tema – 

acontece que o Supremo Tribunal Federal tem dito que é sim constitucional o art. 

273, § 1º-B, como um todo. 

Tenho essa decisão no Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário n. 829.491; também no Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário n. 662.090/SP, da Relatoria da Sra. Ministra Carmen Lúcia. Há 

também um outro agravo. De uma maneira geral, tem sido um posicionamento 

unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido contrário à 

tese bastante sensível que vem aqui atraída pelo Sr. Ministro Sebastião Reis 

Júnior. 

Embora participe das mesmas preocupações acerca da questão da 

proporcionalidade, vou me render aos reiterados pronunciamentos da Segunda 

Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 273, § 1º-B, como 

um todo – diferentemente o Sr. Ministro Felix Fischer faz menção específica ao 

inciso V – mas o Supremo Tribunal Federal tem entendido como um todo que o 
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artigo é constitucional. 

De modo que lamento, mas não posso, em razão da preocupação 

com o sentido da uniformização do entendimento para a comunidade judiciária e 

para a interpretação que se fará adiante; portanto, rejeito a proposta do Sr. Ministro 

Sebastião Reis.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
AI     no

Número Registro: 2012/0076490-1 PROCESSO ELETRÔNICO HC 239.363 / PR
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  200700110925  2007110925  7222546

PAUTA: 17/09/2014 JULGADO: 05/11/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Falsificação / Corrupção / 
Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

IMPETRANTE : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
ADVOGADO : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE : CLÁUDIO VALLES BARCELOS JÚNIOR

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Felix Fischer 
acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, os votos dos Srs. Ministros Laurita Vaz, Humberto 
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, no mesmo 
sentido, e o voto do Sr. Ministro Og Fernandes rejeitando a arguição de inconstitucionalidade, 
pediu vista o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Aguardam os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Benedito 
Gonçalves e Raul Araújo. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e 
Herman Benjamin.
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AI no HABEAS CORPUS Nº 239.363 - PR (2012/0076490-1)
  
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
ADVOGADO : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
PACIENTE : CLÁUDIO VALLES BARCELOS JÚNIOR 

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: 
1. Em sede de habeas corpus  impetrado por João dos Santos Gomes Filho, 

tendo como paciente Cláudio Valles Barcelos Junior, a egrégia Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça deliberou submeter a julgamento desta Corte Especial a arguição 
incidental da inconstitucionalidade referente ao art. 273, § 1º-B, inciso V, do Código 
Penal.

Alega, na inicial do remédio heroico, que, em sede de apelação, o ora 
paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão. Pleiteia a utilização de 
analogia em benefício do réu, com base nos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, para redução da pena do paciente, “substituindo-a pela pena prevista para 
o delito de tráfico de drogas ou, ainda, outro delito que tenha pena mais compatível e 
proporcional à ofensividade da conduta imputada ao paciente"

O acórdão acompanhou questão decidida pelo Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná para negar a substituição da pena ao paciente, no 
sentido da gravidade do delito a ele imputado, porquanto previsto como crime hediondo.

O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.

Apresentado o processo a julgamento pela Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça na sessão de 1º/10/2014, o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, 
relator, votou pelo acolhimento da arguição para declarar a inconstitucionalidade do 
preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal.

Naquela assentada pediu vista o em. Ministro Felix Fischer. 

Prosseguindo no julgamento em 5/11/2014, após o voto-vista do em. 
Ministro Felix Fischer acompanhando o voto do Sr. Ministro relator, também votaram 
acompanhando o relator as Sras. Ministras Laurita Vaz e Maria Thereza de Assis Moura 
e os Srs. Ministros Humberto Martins, Napoleão Nunes Maia Filho e Jorge Mussi. 

Abriu a divergência o douto Ministro Og Fernandes, que votou pela rejeição 
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da arguição de inconstitucionalidade. Impressionou-me os fundamentos de Sua 
Excelência, no sentido de que a Suprema Corte já se pronunciara pela 
constitucionalidade do dispositivo ora inquinado.

Para melhor exame da controvérsia, pedi vista dos autos. 

É o relatório, em acréscimo àqueles já apresentados.

2. A matéria afetada versa sobre a alegada inconstitucionalidade do preceito 
secundário do art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal, transcrito no voto do eminente relator.

2.1. Com efeito, observa-se da jurisprudência da Corte Constitucional que 
aquele Sodalício somente se manifestou sobre o tema de forma superficial, em sede de 
habeas corpus,  para verificação de manifesta ilegalidade, em procedimento que não 
admite dilação probatória. 

Primeiro, no Habeas Corpus  n. 119.600, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO, 
CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO 
DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. 
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação 
do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a 
apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. 
Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(HC 119600 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, 
julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 
30-10-2013 PUBLIC 04-11-2013) 

      Extrai-se do acórdão o fato que, além de examinar a matéria de forma 
superficial, o Supremo Tribunal Federal expressamente se manifestou quanto à 
supressão de instância, ressaltando a necessidade do Superior Tribunal de Justiça 
conhecer primeiro do tema.

No referido precedente, mesmo após superar mencionado óbice, 
verificou-se a ausência de ilegalidade manifesta, apta à concessão da ordem de ofício:

(...) não se vislumbra inconstitucionalidade na Lei 9.677/98, que acrescentou 
a conduta increpada ao art. 273 do Código Penal, já que evidente o risco à 
saúde pública e nocividade do comércio do produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais sem o registro no órgão de vigilância sanitária, 
provocando risco para a vida das gestantes consumidoras, com a ocorrência 
de hemorragia no abortamento pretendido e provocado de forma clandestina.

Em suma, as condições higiênicas na fabricação do medicamento, pureza da 
matéria prima utilizada e sua dosagem adequada, quando não devidamente 
fiscalizadas, representam enorme prejuízo à saúde pública, com risco para a 
vida das gestantes consumidoras.
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Após, o Supremo Tribunal Federal, na mesma toada e sem aprofundar a 
questão, apenas assinalou na ementa a possível compatibilidade do art. 273 do CP com 
a Constituição Federal. Vale transcrever o seguinte acórdão:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL 
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 662090 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 
em 22/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 
PUBLIC 06-05-2014) 

Entretanto, nesse mesmo precedente, RE 662.090 AgR, entendeu a culta 
relatora que haveria, em tese, ofensa indireta à Constituição, o que impediria a utilização 
da via extraordinária. Transcreve-se:

O Supremo Tribunal assentou que as alegações de contrariedade aos 
princípios da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do 
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, 
quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, podem
configurar, se for o caso, ofensa constitucional indireta:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA OFENSA AO 
ART. 5º, LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. 
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
STF. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla 
defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como 
os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a 
verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas 
infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição 
Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância 
extraordinária. Precedentes. 2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para 
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o 
recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que 
demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, 
adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.  5. 
Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(AI 850777 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2013 
PUBLIC 07-02-2013) 

Também é essa a mesma linha quando do julgamento do Agravo 
Regimental em Recurso Extraordinário 829.491/DF, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. 2. PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
273, § 1º-B DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DA 
IMPUTAÇÃO. PRECEDENTES. 3. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS 
CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 4. AGRAVO 
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REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(ARE 829491 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
julgado em 14/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 
03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014) 

No voto condutor do acórdão, o Ministro Gilmar Mendes asseverou que as 
decisões que afirmaram a constitucionalidade do art. 273 do Código Penal se referiam a 
medicamentos abortivos. No caso, o Cytotec: 

Registro ainda que os precedentes acima demonstrados referem-se à 
afirmação da constitucionalidade das condutas previstas no art. 273 do 
Código Penal, como um todo. Saliento ademais as decisões foram 
prolatadas quando da análise incidental da constitucionalidade das 
penas previstas no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. No caso concreto, 
aquelas partes foram denunciadas pela comercialização do 
medicamento “Cytotec”, o que é o caso dos autos.

Já no RE 844.152, o Ministro relator Gilmar Mendes sinaliza a 
constitucionalidade do art. 273, § 1º-B do CP para o caso de apreensão de grande 
quantidade de remédios para disfunção erétil e reumatismo. Transcreve-se:

(...) Decido. O recurso não merece prosperar. Na espécie, a defesa afirma 
ser desproporcional a pena-base de 10 anos para o tipo penal previsto no art. 
273, §1º-B, I, do CP e, nesse sentido, requer a declaração incidental de 
inconstitucionalidade do r. dispositivo. Nessa seara, verifico que esta Corte 
já se pronunciou sobre o assunto em comento, no sentido de que não 
há violação ao princípio da proporcionalidade nas sanções previstas no 
art. 273, como um todo, ante a gravidade extrema do delito. No caso dos 
autos, os recorrentes foram denunciados e condenados pela prática do 
delito previsto no art. 273, § 1º-B, inciso I, do CP, por terem sido 
flagrados transportando grande quantidade de medicamentos 
(Rheumazin Forte, Pramil, Erectalis e Erofast), de procedência ignorada 
e sem registro no órgão de vigilância sanitária competente (eDOC 1, p. 
8). Trata-se de conduta que põe em risco o bem jurídico saúde pública. 
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL 
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 662.090 AgR, Rel. Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.5.2014) Ante o exposto, com base no art. 
557, caput, do CPC, nego seguimento aos recursos extraordinários de 
Antônio Ivanilton Cruz e Cristiano Pereira de Souza. Publique-se. Int.. 
Brasília, 21 de outubro de 2014. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento 
assinado digitalmente 
(RE 844152, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 21/10/2014, 
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 23/10/2014 
PUBLIC 24/10/2014)

O Ministro Luís Roberto Barroso também seguiu a mesma senda, 
ressaltando que, para chegar à conclusão diversa da do acórdão recorrido, seria 
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necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação 
dos fatos e do material probatório constante dos autos:

(...) O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está 
alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não 
existir “ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, 
ofensibilidade e razoabilidade. As condutas elencadas no art. 273 do Código 
Penal são extremamente graves, necessária enérgica reprovação e repressão” 
(HC 119.600, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Ademais, para chegar a conclusão 
diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação 
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material 
probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em 
recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o AI 835.015, Rel. Min. Dias 
Toffoli e o RE 662.090, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, 
assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. 
ADULTERAÇÃO DE MEDICAMENTOS. OFENSAS INDIRETAS À 
CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E 
PROVAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). CONSTITUCIONALIDADE DA 
NORMA. PRECEDENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO.” Diante do exposto, com base no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 
e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 

2.2. Assim, mister concluir que os únicos acórdãos que examinaram a 
matéria de forma não superficial foram o ARE 829.491 AgR e o RE 844.152. 

O primeiro caso trata de remédios abortivos, capazes de gerar hemorragias 
e riscos de morte. Já o segundo julgamento versa sobre réus "flagrados transportando 
grande quantidade de medicamentos (Rheumazin Forte, Pramil, Erectalis e Erofast), de 
procedência ignorada e sem registro no órgão de vigilância sanitária competente (eDOC 
1, p. 8)", estes últimos são remédios para disfunção erétil e para reumatismo.

3. Como se sabe, as decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas em 
sede de controle incidental da constitucionalidade, vinculam os demais tribunais, bem 
como o Superior Tribunal de Justiça, somente quando estabelecidas pelo Pleno. 

No caso em exame não houve decisão plenária. 

Ademais, o primeiro acórdão sobre a constitucionalidade do art. 273 do 
Código Penal foi proferido em cognição superficial. Entendeu-se que não havia manifesta 
ilegalidade a ser sanada em sede de habeas corpus;  não houve, portanto, análise 
aprofundada da questão constitucional, pois o referido remédio heroico não admite 
dilação probatória. Além disso, no primeiro acórdão ficou expresso que a matéria ainda 
não fora analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou-se, portanto, a supressão 
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de instância como impedimento para aprofundamento do tema.

Já os acórdãos que enfrentaram a questão constitucional tratavam de 
remédios abortivos, que geram riscos para a saúde e à vida, pois causam hemorragias; 
ou se referiam à grande quantidade de remédios para disfunção erétil (Viagra, Cialis) e 
reumatismo. Em ambos os casos, ou pela própria natureza do medicamento ou pela 
grande quantidade, ficou configurada a possibilidade, em abstrato, de riscos à saúde e à 
vida de uma ou várias pessoas.

Contudo, o mais importante é notar que as decisões são apenas da 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, inexistindo decisões da Primeira Turma, 
tampouco do Tribunal Pleno.

Não há, destarte, a meu juízo, nenhum impedimento para que este Tribunal 
aprecie a arguição de inconstitucionalidade, antes é mesmo recomendável que assim 
proceda, de modo a cumprir o que preceitua a Súmula Vinculante n. 10/STF e o órgão 
fracionário possa, depois, adequadamente julgar a impetração inicial.

4. Nesse passo, o dispositivo legal em comento impõe pena de reclusão de 
10 (dez) a 15 (quinze) anos e multa para quem adquire produtos destinados a fins 
terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada.

Fácil perceber, destarte, que para um crime de perigo abstrato, o preceito 
secundário com pena mínima de 10 (dez) anos é evidentemente desproporcional para a 
conduta tipificada.

Por outro lado, não se pode negar que o tipo é muito abrangente, haja vista 
que alcança desde cosmético até medicamentos essenciais para a manutenção da vida. 
Além disso, a lei busca punir todas as etapas da comercialização de produtos destinados 
a fins terapêuticos ou medicinais. 

Como exemplos, pode-se citar o caso julgado pelo Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que houve morte de pelo menos dez 
pessoas em razão da adulteração de contraste para exames (Arguição de 
Inconstitucionalidade n. 0057406-57.2012.8.19.0000), e o que deu ensejo a esta 
arguição, que trata de pequena quantidade de anabolizantes. 

Guilherme de Souza Nucci sugere, como solução, uma interpretação 
conforme a Constituição no sentido de aplicar, nos casos em que não há enormes danos, 
o preceito secundário da lei de entorpecentes.

Vale transcrever:

Pena desproporcional: noticiou-se uma onda de eventos, trazendo à tona 
alguns problemas relativos à falsificação e adulteração de remédios, em 
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particular, no contexto das pílulas anticoncepcionais. Por conta disso, em 
função da explosiva carga da mídia, o Legislativo, mais uma vez, editou lei 
penal, alterando o tipo penal do art. 273, bem como sua faixa de penas. Para 
um delito de perigo abstrato, criou-se a impressionante cominação de 10 a 15 
anos de reclusão, algo equivalente a um homicídio qualificado. Há condutas 
tipificáveis nesse artigo, que são nitidamente pobres em ofensividade, razão 
pela qual jamais poderiam atingir tais reprimendas. O outro oposto seria 
considerar bagatela a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 
remédios e similares, bem como outras condutas previstas nos §§ do art. 
273. Exagero, por certo. Há relevância jurídica em punir tais atitudes, mas o 
ponto fulcral é a absurda penalidade inventada pelo legislador, sem qualquer 
critério. Diante disso, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, 
muitos julgados têm optado por soluções alternativas: alguns absolvem, 
alegando falta de provas (quando elas, na verdade, estão presentes); outros 
preferem usar a analogia in bonam partem, aplicando a pena do tráfico de 
drogas - o que me parece a mais sensata; terceiros, ainda, simplesmente, 
ignoram a pena e punem tal como prevê a lei. O choque de ideias é evidente, 
nascendo da confusa atividade legislativa, que, há tempos, domina o cenário 
brasileiro. Como mencionado, optamos pelo meio-termo: entre a abusiva 
pena do art. 273 e a absolvição, por qualquer causa, quando presentes as 
provas suficientes, o ideal é o uso da analogia, com aplicação da pena do 
tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06). Conferir: TRF-4." Reg.: "Quem 
introduz clandestinamente em solo nacional produto de origem estrangeira 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro, de procedência 
ignorada e adquirido de estabelecimento sem licença do Órgão de Vigilância 
Sanitária competente, pratica o delito capitulado no art. 273, § 1.°-B, incisos I, 
V e VI, do CP. A pena do delito previsto no art. 273 do CP - com a redação 
que lhe deu a Lei n. 9.677, de 02 de julho de 1998 - deve, por 
excessivamente severa, ficar reservada para punir apenas aquelas condutas 
que exponham a sociedade e a economia popular a 'enormes danos' 
(exposição de motivos). Nos casos de fatos que, embora censuráveis, não 
assumam tamanha gravidade, deve-se recorrer, tanto quanto possível, ao 
emprego da analogia em favor do réu, recolhendo-se, no corpo do 
ordenamento jurídico, parâmetros razoáveis que autorizem a aplicação de 
uma pena justa, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade" (Ap. 
Crim. 0000949-84.2006.404.7010-PR, 8." 1., reI. Luiz Fernando Wowk 
Penteado, 15.12.2010, V.u.; foi aplicada a pena do art. 12, da Lei 6.368/76 - 
antiga Lei de Drogas, convertida em restritivas de direitos).
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código penal comentado, 14ª Edição, Rio de 
Janeiro: Forense, 2014)

Tal solução parece a mais adequada, pois não se pode negar que a conduta 
tipificada merece reprimenda penal, mesmo quando não existir a possibilidade de causar 
enormes danos à sociedade. Entretanto, nesse caso, o Poder Judiciário, por 
mandamento constitucional, deve aplicar penalidade compatível com a conduta, em 
atenção aos princípios da lesividade e da proporcionalidade.

5. É verdade que existe entendimento no sentido de não admitir a 
combinação entre preceitos normativos (HC 92628, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, 
Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 
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EMENT VOL-02346-04 PP-00935), entretanto, não é menos exato afirmar que há uma nova  
tendência jurisprudencial admitindo o controle da constitucionalidade das normas penais 
com base na lesividade e proporcionalidade.

No ponto, merece transcrição trechos do voto proferido pelo Ministro Gilmar 
Mendes no HC 104.410, que demonstra a nova tendência:

Não tenho dúvida de que o princípio da ofensividade vincula toda a atividade 
de interpretação da lei penal. E, com mais razão, deve orientar a própria 
aplicação da lei penal.
Ipso facto, deverá o juiz, diante das circunstâncias específicas do caso 
concreto que lhe foi posto para julgamento, aferir o grau de potencial ou 
efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para só então aferir 
a tipicidade (material) da conduta supostamente criminosa. A simples 
adequação formal fato/norma não é suficiente para qualificar como delituosa 
a conduta do agente.
Não tenho a intenção de repisar todos os argumentos que já foram objeto 
dos votos dos eminentes Ministros desta Corte. Não obstante, creio que o 
Tribunal pode evoluir nessa fundamentação, para consagrar o princípio 
da lesividade, intrinsecamente conectado com o princípio da 
proporcionalidade, como limite não apenas à atividade judicial de 
interpretação/aplicação das normas penais, mas também à própria 
atividade legislativa de criação/conformação dos tipos legais 
incriminadores, o que estaria a possibilitar o exercício da fiscalização, 
por parte da Jurisdição Constitucional, da constitucionalidade das leis 
em matéria penal.
(...)
Em muitos casos, a eleição da norma penal pode conter-se no âmbito daquilo 
que se costuma chamar de discrição legislativa, tendo em vista 
desenvolvimentos históricos, circunstâncias específicas ou opções ligadas a 
um certo experimentalismo institucional. A ordem constitucional confere ao 
legislador margens de ação12 para decidir quais medidas devem ser adotadas 
para a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. É certo, por 
outro lado, que a atuação do legislador sempre estará limitada pelo princípio 
da proporcionalidade.
Assim, na dogmática alemã, é conhecida a diferenciação entre o princípio da 
proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot) e como 
proibição de proteção deficiente (Untermassverbot ). No primeiro caso, o 
princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição da 
constitucionalidade das intervenções nos direitos fundamentais como 
proibições de intervenção . No segundo, a consideração dos direitos 
fundamentais como imperativos de tutela (Canaris) imprime ao princípio da 
proporcionalidade uma estrutura diferenciada13. O ato não será adequado 
caso não proteja o direito fundamental de maneira ótima; não será necessário 
na hipótese de existirem medidas alternativas que favoreçam ainda mais a 
realização do direito fundamental; e violará o subprincípio da 
proporcionalidade em sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo 
for inferior ao grau em que não se realiza o direito fundamental de proteção14.
(...)
Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao 
legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do 
princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição 
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de proteção insuficiente. A ideia é a de que a intervenção estatal por meio do 
Direito Penal, como ultima ratio , deve ser sempre guiada pelo princípio da 
proporcionalidade.
A reserva de lei penal configura-se como reserva legal proporcional 
(Vorbehalt des verhältnismässigen Gesetzes ): a proibição de excesso 
(Übermassverbot ) funciona como limite máximo, e a proibição de proteção 
insuficiente, (Untermassverbot ) como limite mínimo da intervenção legislativa 
penal.
Abre-se, com isso, a possibilidade do controle da constitucionalidade da 
atividade legislativa em matéria penal.
Se é certo, por um lado, que a Constituição confere ao legislador uma 
margem discricionária de avaliação, valoração e conformação quanto às 
medidas eficazes e suficientes para a proteção do bem jurídico penal, e, por 
outro, que a mesma Constituição também impõe ao legislador os limites do 
dever de respeito ao princípio da proporcionalidade, é possível concluir pela 
viabilidade da fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade 
legislativa. O Tribunal está incumbido de examinar se o legislador considerou 
suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação 
de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos 
fundamentais.
(...)
O Direito Penal é certamente o instrumento mais contundente de que se vale 
o Estado para disciplinar a conduta dos indivíduos.
Na medida em que a pena constitui a forma de intervenção estatal mais 
severa no âmbito de liberdade individual, e que, portanto, o Direito Penal e o 
Processual Penal devem revestir-se de maiores garantias materiais e 
processuais, o controle de constitucionalidade em matéria penal deve ser 
realizado de forma ainda mais rigorosa do que aquele destinado a averiguar 
a legitimidade constitucional de outros tipos de intervenção legislativa em 
direitos fundamentais dotados de menor
potencial ofensivo.
Em outros termos, se a atividade legislativa de definição de tipos e 
cominação de penas constitui, prima facie , uma intervenção de alta 
intensidade em direitos fundamentais, a fiscalização jurisdicional da 
adequação constitucional dessa atividade deve ser tanto mais exigente e 
rigorosa por parte do órgão que tem em seu encargo o controle da 
constitucionalidade das leis.
Esse entendimento pode ser traduzido segundo o postulado do 
princípio da proporcionalidade em sentido estrito , o qual, como ensina 
Alexy, “pode ser formulado como uma lei de ponderação cuja fórmula 
mais simples voltada para os direitos fundamentais diz: quanto mais 
intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, 
maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa 
intervenção ”16.
A tarefa do Tribunal Constitucional é, portanto, a de fiscalizar a 
legitimidade constitucional da atividade legislativa em matéria penal, 
lastreado pelo princípio da proporcionalidade, seguindo, dessa forma, a 
máxima: quanto mais intensa seja a intervenção legislativa penal em um 
direito fundamental, mais intenso deve ser o controle de sua 
constitucionalidade realizado pelo Tribunal Constitucional .

No referido acórdão, o Ministro Gilmar Mendes afastou a atipicidade, em 
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tese, do porte ilegal de arma de fogo desmuniciada como crime de perigo abstrato; 
ressaltou a capacidade intimidatória da arma de fogo pela sua própria natureza lesiva. 
Entretanto, salientou que na avaliação de um caso concreto, específico, o magistrado 
poderia entender pela atipicidade da conduta.

Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente 
lesividade da conduta, porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, 
CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do 
indivíduo etc. Há inequívoco interesse público e social na proscrição da 
conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos 
(faca, vidro etc.), concessa venia , tem inerente à sua natureza a 
característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto.
(...)
Da mesma sorte e sem deslustro aos que divergem na linha de raciocínio, 
penso que seu poder de intimidação sobre as pessoas representa potencial 
lesão à paz social e à segurança pública.
(...)
Não descuro da realidade, inclusive daquela formada por situações possíveis 
de ocorrer nos mais diversos rincões deste país e que, em tese, ainda que 
subsumidas à tipicidade formal, são desprovidas de qualquer significação 
social.
A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência 
de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva 
de ilegitimidade normativa.
Devemos cindir a questão em dois momentos: da elaboração da norma 
incriminadora e da aplicação do direito ao caso concreto. Aliás, como 
sói ocorrer em todas as situações abarcadas pelo direito.
Assim, a questão, ao meu sentir, não reside na tipificação da conduta, 
mas na aplicação do direito aos diversos fatos que se verificam no 
cotidiano. Na avaliação concreta realizada pelo juiz, ao pretensamente 
realizar um juízo de subsunção do fato à norma.

6. O exame da questão em discussão é um tanto diferente, pois não se 
questiona, em tese, a tipicidade da conduta de perigo abstrato, mais sim o preceito 
secundário que impõe uma pena entre 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão. Tal 
penalidade é evidentemente desproporcional para um crime de perigo abstrato que 
envolve condutas tão distintas, que mais se aproximam do trafico ilícito de entorpecentes. 

Há nítida violação ao princípio da lesividade, como também ao princípio da 
individualização da pena, pois impede-se a aplicação de reprimenda de forma razoável 
para as condutas praticadas.

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já afastou imposição 
legislativa desproporcional em razão do princípio da individualização da pena. 
Transcreve-se:

PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A 
progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, 
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semi-aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, 
mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES 
HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - 
ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - 
EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da 
individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal 
- a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime 
integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da 
individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a 
inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.
(HC 86928, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 
10/03/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT 
VOL-02323-02 PP-00385 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 346-364) 

De outra parte, em relação ao caso em julgamento, no Superior Tribunal de 
Justiça existe acórdão relatado pelo eminente Ministro Jorge Mussi reconhecendo a 
impossibilidade de aplicação do preceito secundário do crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes para a conduta típica prevista no art. 273, § 1º-B, do CP. Vale transcrever:

PENAL. IMPORTAÇÃO ILEGAL DE MEDICAMENTOS. ART. 273, § 1º-B, 
INCISOS I, V E VI, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
QUE APLICOU AO RÉU A PENA PREVISTA NO CRIME DE 
CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CORTE 
REGIONAL QUE IMPÔS A REPRIMENDA DO TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é dado ao juiz, em razão do princípio da proporcionalidade, aplicar ao 
réu condenado a determinado tipo penal sanção diversa daquela legalmente 
prevista (preceito secundário da norma).
2. In casu, a aplicação, pelo Juiz sentenciante, da reprimenda prevista 
para o delito de contrabando (art. 334, caput, do CP) ao réu condenado 
pelo crime tipificado art. 273, § 1º-B, incs. I, V e VI, do CP) foi incorreta, 
do mesmo modo a aplicação da pena do tráfico de drogas realizado pelo 
Tribunal a quo.
3. No entanto, na ausência de recurso da acusação a fim de proceder a 
correta tipificação do fato ao preceito secundário da norma penal, é vedado a 
esta Corte Superior anular o acórdão recorrido, ou, até mesmo elevar a 
reprimenda.
4. Diante da dificuldade processual, a melhor solução é o restabelecimento 
do decreto de 1º grau.
5. Recurso especial do Parquet a que se nega provimento e o da Defesa 
provido para restabelecer a sentença condenatória.
(REsp 1050890/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 13/12/2011, DJe 02/02/2012)

Em sentido contrário, pela aplicação por analogia em benefício da parte do 
preceito secundário do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive para o caso de 
remédio abortivo, a posição da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em acórdão 
assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE 
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ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO 
SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE AOS 
ARTS. 1º, 53, 59, II, E 273, § 1º e 1º-B, I e VI, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. 
MITIGAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273 DO CP. 
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL ADESIVO.
OFENSA AO ART. 44 DO CP. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 
DE DIREITOS. RECURSO ESPECIAL DO PARQUET A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO E APELO ADESIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA 
SUBSTITUIR A PENA DA RECORRENTE, ALTERANDO-SE, DE OFÍCIO, O 
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.
1. "É inadmissível o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em 
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, 
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso 
extraordinário". Inteligência do enunciado 126 da Súmula desta Corte.
2. A Lei 9.677/98, ao alterar a pena prevista para os delitos descritos no 
artigo 273 do Código Penal, mostrou-se excessivamente 
desproporcional, cabendo, portanto, ao Judiciário promover o ajuste 
principiológico da norma.
3. Tratando-se de crime hediondo, de perigo abstrato, que tem como 
bem jurídico tutelado a saúde pública, mostra-se razoável a aplicação 
do preceito secundário do delito de tráfico de drogas ao crime de 
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a 
fins terapêuticos ou medicinais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já assentou a 
possibilidade de início do cumprimento da pena em regime aberto, bem como 
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 
àqueles que tenham praticado crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou 
outro crime hediondo, antes da entrada em vigor das Leis 11.343/06 e 
11.464/07.
5. Recurso Especial do Ministério Público não conhecido, dando-se 
provimento ao Apelo adesivo de Vilma Maria Segalin, para determinar ao 
Juízo da Vara das Execuções a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos, concedendo-se, de ofício, o regime aberto para 
cumprimento da pena.
(REsp 915.442/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 01/02/2011)

Merecem transcrições os seguintes trechos do acórdão:

(...) Com efeito, consta dos autos que a recorrida foi condenada como incursa 
nas sanções do artigo 273, parágrafo 1º-B, incisos I e VI, do Código Penal, à 
pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, em virtude de terem sido 
encontrados em sua residência 28 comprimidos do remédio CYTOTEC. O 
remédio foi adquirido de uma pessoa que os trouxe do Paraguai, não 
possuindo o devido registro no órgão competente.
O acórdão recorrido assentou, no entanto, mostrar-se desproporcional o 
preceito secundário aplicado ao delito previsto no artigo 273 do Código Penal, 
o qual teve sua pena alterada, pela Lei 9.677/98, para o patamar de 10 a 15 
anos de reclusão, sendo também inserido na lista do artigo 1º da Lei 
8.072/90, considerando-se, portanto, crime hediondo.
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Afirmou-se que "no que tange à pena prevista percebe-se, claramente, 
incompatibilidade com as demais penas preceituadas para outros delitos 
considerados mais graves ou tão graves quanto o em discussão, que 
também possuem a natureza de hediondos ou a estes equiparados. Ao crime 
de tráfico ilícito, por exemplo, considerado muito grave e de grande repulsa 
pela sociedade, em razão das consequências que acarreta, é prevista uma 
pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, e ao de tortura, de 2 (dois) anos 
de reclusão. Desta feita, inconcebível aplicar-se a mesma pena àqueles que 
falsificam, adulteram e corrompem medicamentos em grandes quantidades 
aos que vendem ou expõem à venda produto que não observa as normas 
administrativas de controle e procedência. É bem verdade que o produto aqui 
em exame destinava-se à venda com a finalidade de causar aborto. Todavia, 
as penas previstas para os delitos de aborto (1 a 3 anos de reclusão – art. 
124 do CP) e de aborto provocado por terceiro (3 a 10 anos de reclusão – art. 
125 do CP) não atingem tão elevado quantum ". Considerou-se, dessa forma, 
que não foi observado o princípio da proporcionalidade para estipulação das 
penas em abstrato.
Dessarte, valeu-se o Tribunal a quo de analogia in bonam partem , para 
substituir a pena do artigo 273 do Código Penal pelo preceito secundário 
previsto para os crimes de tráfico de drogas, haja vista a evidente 
desproporcionalidade da pena mínima cominada ao tipo penal. Salientou-se 
que, assim como os delitos contra a saúde pública, o tráfico de entorpecentes 
também tem como bem jurídico tutelado a saúde pública, e ambos são 
crimes de perigo abstrato. Assim, "nem se estaria negando a gravidade do 
delito, nem se estaria impondo ao réu pena flagrantemente desproporcional à 
conduta praticada".
Com esses argumentos, fixou-se a pena definitiva da recorrida em 3 anos de 
reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, ou seja, a pena mínima 
prevista no preceito secundário do crime de tráfico previsto no artigo 12 da 
Lei 6.368/76, legislação em vigor à época.
Entendo, assim, não merecer reparos o posicionamento adotado pelo 
Tribunal de origem. Com efeito, a Lei 9.677/98, ao alterar a pena prevista 
para os delitos descritos no artigo 273 do Código Penal, mostrou-se 
excessivamente desproporcional, cabendo, portanto, ao Judiciário promover 
o ajuste principiológico da norma . Ao ensejo, confiram-se os ensinamentos 
de eminentes doutrinadores sobre o tema:

(...)
"O grande ponto da modificação trazida pela Lei 9.677/98 foi a elevação 
abrupta e excessiva da pena de um crime de perigo abstrato, que passou 
a ser superior à de graves crimes de dano, como é o caso do homicídio 
simples". "Se exagero houve, foi na fixação da pena elevada, que varia de 
dez a quinze anos. Nesse ponto, sem dúvida, pode-se sustentar a falta de 
proporcionalidade entre a pena cominada e o possível resultado gerado 
pelo delito". (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado . 8 ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.
968/970).
"Torna-se mais grave ainda a grandeza das sanções cominadas diante 
das alterações introduzidas nos tipos penais, seja no caput do art. 273, 
que corresponderia ao caput do art. 272 da redação anterior do Código 
Penal acima analisado, seja nos parágrafos criados, 1º-A e 1º-B, que 
parcialmente reproduzem os termos do antigo art. 273. Acrescentou-se, 
ainda, a estes parágrafos, incisos descritivos de condutas que se limitam a 
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constituir mera desobediência a normas administrativas. (...). A afronta aos 
princípios da proporcionalidade e da ofensividade brotam ictu oculi , seja no 
que tange à ausência de relevância penal das novas condutas descritas, 
seja na desproporção das penas infligidas em ponderação com o dano ou 
perigo de dano à saúde pública decorrente da conduta incriminada. (...). 
Em suma, a gravidade do fato para a saúde pública, a análise de suas 
consequências, se calamitosas ou não à saúde, devem ser sopesadas na 
esfera administrativa.
São, entretanto, as mesmas condutas e consequências despoticamente 
desprezadas pelo legislador penal, que sanciona, com penas mais graves 
do que a do homicídio doloso, a venda de remédio, saneante ou cosmético 
sem registro, independentemente de ter havido qualquer efeito negativo 
ou perigo à saúde pública. Com efeito, segundo a nova lei, constitui crime 
hediondo vender medicamento cosmético ou saneante sem registro no 
órgão de vigilância sanitária, sendo indiferente saber se o produto 
comercializado sem registro é inócuo ou nocivo à saúde. Basta que não 
haja registro para configurar-se o crime punido com reclusão de 10 a 15 
anos. Assim, pode o medicamento até mesmo ser benéfico ou o 
cosmético ser eficaz: nada importa, pois a ausência do registro é elemento 
suficiente, segundo os incisos do § 1º-B, para se consumar o crime 
hediondo. Tamanha aberração legislativa é verdadeiramente 
incontornável. Não há interpretação que possa ser feita para contornar a 
norma aos valores e princípios constitucionais. A interpretação congruente 
com a Constituição tem limites, pois deve-se neste esforço, para salvar a 
norma, analisar as possibilidades de ambos os textos, o constitucional e o 
a ser, de acordo com os telos de ambos". (Reale Jr., Miguel, A 
inconstitucionalidade da lei dos remédios . RT 763/415).

Com efeito, há verdadeira e gritante desproporção entre a gravidade da 
conduta de vender remédio sem registro e a gravidade da pena cominada. 
Assim, mostra-se imprescindível que o judiciário dê uma aplicação razoável à 
norma em apreço, ajustando-a aos princípios constitucionais.
(...)
Destaque-se que a escolha do preceito secundário da Lei de Drogas não se 
mostra despropositada. Com efeito, tendo sido a recorrida presa em flagrante 
com remédios sem registro no órgão competente, e sendo o delito do artigo 
273 do Código Penal considerado crime hediondo, tem-se por razoável a 
analogia realizada, de modo a não tornar a pena nem tão severa nem tão 
branda, mantendo-se, ademais, a hediondez do delito. Ademais, ambos os 
delitos têm como bem jurídico tutelado a saúde pública e são crimes de 
perigo abstrato.
Poder-se-ia ter considerado também como preceito secundário, in casu , a 
pena do crime de provocar aborto, artigos 125 e 126 do Código Penal, por 
ser o crime de dano que pode, eventualmente, decorrer do crime de perigo 
de vender remédio abortivo. Contudo, não será sempre esse o delito, pois, 
em hipóteses outras, o produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais 
pode não ser o Cytotec, devendo-se, portanto, fazer uma analogia mais 
ampla, de modo a abranger os demais casos análogos.

Adotado esse entendimento, a consequência é a declaração da 
inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo previsto no art. 273, § 1º-B, V, do 
Código Penal. Fica, pois, mantido o preceito primário, pela reprovabilidade da conduta. 

De todo modo, para adequar o tipo penal incriminador às normas e 
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princípios da Constituição, é caso de aplicar o preceito secundário, por analogia em favor 
do réu, do tipo penal mais semelhante com a conduta praticada.

Esse parece ser o entendimento capaz de tornar proporcional a pena 
aplicada ao crime do art. 273, § 1º-B, V, do CP.

No caso concreto submetido à análise desta Corte, a conduta do réu é 
semelhante àquela de quem pratica tráfico ilícito de entorpecentes, crime contra a saúde 
pública. 

Assim, é caso de aplicar o preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, 
com a possibilidade, inclusive, da incidência do respectivo § 4º.

7. Ante o exposto, rogo vênia à divergência aberta pelo Ministro Og 
Fernandes para acompanhar o douto relator, acolhendo esta arguição para declarar a 
inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal.

É como voto.
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ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
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ADVOGADO : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE : CLÁUDIO VALLES BARCELOS JÚNIOR

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão 
acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator e os votos dos Srs. Ministros  Mauro Campbell 
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, no mesmo sentido, a Corte Especial, por maioria, 
acolheu a arguição para declarar a inconstitucionalidade do preceito secundário da norma do art. 
273, § 1º-B, V, do Código Penal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Laurita Vaz, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis 
Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, 
Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.  Vencido o Sr. Ministro Og 
Fernandes.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João 
Otávio de Noronha. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
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