
Análise de dosimetria.

Situação hipotética:

Acusado primário, de bons antecedentes, não dedicado às atividades 

criminosas, nem integrante de organização criminosa (faz jus ao benefício 

do art. 33, §4º, Lei 11.343/06);

Condenação por tráfico de drogas – Art. 33, Lei 11.343/06 – Pena reclusão 

de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 

(mil e quinhentos) dias-multa;

Apreensão de grande quantidade de cocaína.

Exemplo 1:

Valoração do preceito do art.42 (Lei 11.343/06) na PRIMEIRA fase da dosimetria:

1. Fixação da pena-base: afastada do mínimo legal em razão da grande 

quantidade e qualidade da droga apreendida, resulta em 6 anos;

2. Não incidem agravantes/ atenuantes;

3. Incidindo a minorante do art. 33 §4º, em seu grau máximo (2/3), vez que o 

disposto no art.42 (Lei 11.343/06) não poderá afetar a fração, por já ter sido 

utilizada no cálculo da pena-base, a pena definitiva será de 2 anos de 

reclusão.

Exemplo 2:

Valoração do preceito do art.42 (Lei 11.343/06) na TERCEIRA fase da dosimetria:

1. Pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, 5 anos.

2. Não incidem agravantes/ atenuantes



3. Incidindo a minorante do art. 33 §4º, em seu grau mínimo, qual seja 

1/6, posto que considerada a quantidade e natureza da droga, a pena 

definitiva será de 4 anos e 2 meses de reclusão.

Conclusão: Verifica-se com o cálculo apresentado que a utilização do art. 42 

(Lei 11.343/06) na primeira ou terceira fase possui a grande influência na pena 

definitiva do condenado. Portanto, é notável a desproporcionalidade de repressão 

– para um acusado condenado pelo tráfico de grande quantidade de entorpecente 

– caso seja considerado na primeira fase (exemplo 1). Com isso, evidente que 

a incidência das circunstâncias preponderantes sobre a fração de 

diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos (exemplo 2), 

afeta a dosimetria de maneira mais justa e sensata. 


