
Referência: Pesquisa n. 327/2019

Assunto: Tipificação.  Art.  273,  §1°-B,  CP  e  art.  33  da  Lei
11.343/06. Imputação de agentes envolvidos.

1. Trata-se  de  consulta  acerca  (a) da  diferenciação  do

âmbito  de  alcance  dos  delitos  inscritos  nos  arts.  273,  §1°-B,  CP  e  33  da  Lei

11.343/06; e (b) uma vez definido o objeto material de cada imputação, dos critérios

para a imputação da conduta de expor/expor à venda tais produtos em relação aos

funcionários da empresa.

1.1 DO ALCANCE DOS TIPOS PENAIS DO ART. 273, CP E

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Para  fins  de  melhor  compreensão  da  questão  que  se  põe,

necessária a realização de alguns apontamos prévios sobre os delitos em análise.

CÓDIGO PENAL.
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado
a fins terapêuticos ou medicinais
Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar 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-A -  Incluem-se  entre  os  produtos  a  que  se  refere  este  artigo  os
medicamentos,  as  matérias-primas,  os  insumos  farmacêuticos,  os
cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.
§ 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.

LEI 11.343/2006.
Art.  33.  Importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,  fabricar,  adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar,  prescrever,  ministrar,  entregar  a  consumo  ou  fornecer  drogas,
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ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Abstratamente e antes de se adentrar nas particularidades do

caso  concreto  a  fim de  tentar  solucionar  o  conflito  aparente  de  normas  penais,

verifica-se  que há correspondência  parcial  entre  os  núcleos dos tipos penais de

ambos os delitos no que se refere aos casos de “expor à venda”, “oferecer”, “ter em

depósito  (para  venda)”,  “entregar  a  consumo”,  a  substância  objeto  material  das

infrações.

Ademais, do ponto de vista do bem jurídico protegido, ambos

os crimes tutelam a saúde pública.

No entanto, uma primeira e relevante distinção diz respeito ao

objeto material regulado pelo legislador. Ao passo em que o objeto material do art.

273 do Código Penal são os produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais

que estejam incluídos nas situações descritas no §1°-B – sobretudo naquela de não

possuir registro, quando exigível1, no órgão de vigilância sanitária competente – o

objeto  material  do  art.  33 da Lei  11.343/06 é  mais específico,  exigindo que a

substância encontre adequação ao conceito legal de droga.

A definição legal de droga encontra como primeira referência

normativa  o  art.  66  da  Lei  11.343/06,  segundo  o  qual  denominam-se  drogas

substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle

especial, da Portaria SVS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Essa definição deve ser lida à luz do art. 1º, parágrafo único, da

Lei 11.343/2006, segundo o qual,  Para fins desta Lei, consideram-se como drogas

as  substâncias  ou  os  produtos  capazes  de  causar  dependência,  assim

especificados  em  lei  ou  relacionados  em  listas  atualizadas  periodicamente  pelo

Poder Executivo da União.

1 Salientamos a necessidade de, em relação a cada produto, a norma técnica aplicável tornar obrigatório seu
registro no órgão competente.
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Quando cotejados os dispositivos legais, exsurge a conclusão

de que a Lei  11.343/2006 e, portanto, o delito de tráfico de seu art. 33, somente

poderá ter por objeto material substâncias que cumprirem duas condições, a saber:

(a) que estejam contidas na  Portaria SVS nº 344, de 12 de maio de 1998;  e  (b)

sejam capazes de causar dependência.

Esta  é  a  leitura  realizada  por  BRASILEIRO,  para  quem as

especificidades das várias listas anexas à Portaria  344 exigem do intérprete um

cuidado especial na subsunção à conduta de tráfico. Isto porque, segundo sustenta

o  autor,  o  mero  fato  da  substância  estar  descrita  nesta  portaria  não  atrai

automaticamente a incidência do crime de tráfico, já que se faz necessário, em

complemento, que a substância seja capaz de causar dependência.2

BRASILEIRO, então, passa a efetuar a seguinte interpretação

das listas anexas a Portaria 344:

Para fins penais, é evidente que as substâncias especificadas na Lista F e
suas sublistas (F1 e F4) devem ser tidas como espécies de drogas, já que
enumeram substâncias entorpecentes, psicotrópicas e outras, todas de uso
proscrito  no  território  nacional,  como  por  exemplo,  a  cocaína  e  o  THC
(Tetraidrocanabinol).
Raciocínio semelhante deve ser feito em relação às substâncias elencadas
nas  listas  A1,  A2,  B1,  B2,  C1  e  D1,  já  que  também  são  espécies  de
substâncias entorpecentes,  psicotrópicas,  precursoras e outras sujeitas a
controle especial capazes de causar dependência (v. g., ópio). Neste caso,
todavia, diversamente da lista F, há autorização regulamentar para seu uso
controlado. Logo, é perfeitamente possível a concessão de autorização para
o uso de substâncias como a morfina, por exemplo, constante na lista A1.
Isso  significa  dizer  que,  nessa  hipótese,  não  haverá  crime  de  drogas,
porquanto ausente o elemento normativo inerente aos crimes previstos na
Lei nº 11.343/06 –  sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

2 À primeira vista, como o art. 66 faz referência às  substâncias entorpecentes, psicotrópicas, percursoras e
outras sob o controle especial da Portaria SVS/MS nº 344/1998,  poder-se-ia pensar que toda e qualquer
substância do Anexo I da referida Portaria seria considerada  droga, o que não é verdade. De fato, como
vimos anteriormente, pelo fato de tal norma regulamentar o controle especial exercido pelo Ministério da
Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a circulação de certas substâncias, há de se
tomar extremo cuidado com sua interpretação para fins de tipificação dos crimes de drogas, porque nem
todas  as  substâncias  ali  elencadas  podem  ser  consideradas  droga,  porquanto  incapazes  de  causar
dependência, condição  sine qua non para que determinada substância possa ser considerada  droga,  como
expressamente diz o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 11.343/06. Cf. LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação
criminal especial comentada:  volume único. 5. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2017. p.
1154.
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As substâncias enumeradas pela lista D2 (v. g., acetona, éter etílico), que
versa sobre insumos químicos  utilizados para a  fabricação  e síntese de
entorpecentes e/ou psicotrópicos, não podem ser tratadas como droga. No
entanto,  esta  lista  continua  sendo  importante  para  a  Lei  nº  11.343/06,
notadamente para fins de tipificação do crime do art.  33, §1º,  que versa
sobre  o  crime  de  tráfico  de  matéria-prima,  insumo  ou  produto  químico
destinado à preparação de drogas.
Também não são consideradas drogas os itens constantes na Lista E (v. g.,
Cannabis sativum), que versa sobre plantas proscritas que podem originar
substâncias  entorpecentes  e/ou  psicotrópicas,  salvo,  evidentemente,  nas
hipóteses  em  que  a  própria  planta  já  trouxer  em  si  a  substância
entorpecente, hipótese em que a incriminação deve se dar com base na
lista em que esta substância estiver elencada. De todo modo, esta Lista E é
de fundamental importância para a tipificação do crime equiparado ao tráfico
do art. 33, § 1º, II, que versa sobre o cultivo de plantas que se constituam
matéria-prima para a preparação de drogas.
(…)
Noutro giro, especificamente quanto as listas C2 (substâncias retinoicas),
C3  (imunossupressoras),  C4  (antirretrovirais)  e  C5 (anabolizantes),  por
mais que tais substâncias não sejam elencadas como entorpecentes,
psicotrópicas e precursoras, não se pode negar que estão submetidas a
controle especial,  o que, em tese, poderia nos levar a conclusão de que
eventual comercialização dessas substâncias poderia caracterizar o crime
de tráfico de drogas, já que a norma de transição do art. 66 também faz
referência a  outras substâncias sob controle especial da Portaria SVS/MS
344. No entanto, como observa a doutrina3,  diante da dúvida da própria
comunidade médico científica quanto à capacidade de tais substâncias
causarem dependência,  o  ideal  é  concluir  que eventual  conduta  de
tráfico das substâncias previstas nas listas C2, C3, C4 e C5 caracteriza
o crime previsto no art. 273, § 1º-B, desde que praticada em desacordo
com  determinação  legal  ou  regulamentar.  Basta  pensar,  a  título  de
exemplo,  nas  substâncias  constantes  na  lista  C4,  que  versa  sobre
antirretrovirais que devem ser controladas, mas que não necessariamente
causam dependência.4 - grifos nossos.

3 Nesse contexto: MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Op. cit.
p. 27.

4 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. Cit. p. 1154-1155. Especificamente no que diz respeito à Lista C5,
dos anabolizantes, pertinente ao caso concreto, o TRF-4 já registrou julgado no seguinte sentido:
PENAL.  IMPORTAÇÃO  DESAUTORIZADA  DE  MEDICAMENTOS.  SUBSTÂNCIAS
ANABOLIZANTES  E  SUJEITAS  A  CONTROLE  ESPECIAL.  ENQUADRAMENTO  LEGAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 66, LEI Nº 11.343/06. PORTARIA 344/98 DA ANVISA. ART. 33, CAPUT,
C/C ART.  40,  I,  LEI  Nº  11.343/06.1.  Constando as  substâncias  importadas  das  listas  da
portaria 344/98 e atualizações da anvisa, a conduta tipifica o crime inscrito no art. 33, caput,
da Lei nº 11.343/06, consoante inteligência do art. 66 da mesma Lei. 2. No caso, constando
os  princípios  ativos  dos  medicamentos  apreendidos.  Testosterona,  nandrolona,
estanozolol,  oxandrolona  e  misoprostol,  respectivamente  das  listas  c5.  Substâncias
anabolizantes. E c1. Outras substâncias sujeitas a controle especial.  Da portaria 344/98,
com  a  atualização  da  rdc  39/12,  são  assim  entendidos  como  "droga",  impondo-se  a
desclassificação, de ofício, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 3.
Prejudicada a discussão quanto à especialidade do tipo penal  inscrito  no  art.  273 do CP em
relação ao descrito no art. 334. 4. Provindo os medicamentos do paraguai, forçoso reconhecer,
também, a incidência da majorante relativa à transnacionalidade (art. 40, I, Lei nº 11.343/06). (TRF
4ª R.; ACR 0007727-60.2007.404.7002; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz;
Julg. 17/12/2013; DEJF 10/01/2014; Pág. 136.) - grifo nosso.
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Enfim, dentre as substâncias relacionadas nas listas da portaria

344, somente quando se trate de substância capaz de causar dependência estarão

preenchidos  os  requisitos  necessários  à  classificação  do  objeto  material  como

droga, podendo, consequentemente, haver adequação típica à conduta do art. 33 da

Lei  11.343/06,  considerando que se trata,  conforme observado acima, de  norma

penal especial em relação a do art.273, do Código Penal. 

Esse  o  entendimento  que  atualmente  prevalece  na

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com uma curiosa solução

de aplicação do preceito secundário do art.  33,  da Lei  11.343/2006 ao delito do

art.273, do CP:

PENAL. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.  PRESENÇA DO  PRINCÍPIO  ATIVO  NAS  LISTAS  DA
PORTARIA MS/SVS  Nº.  344/1998.  NECESSIDADE  DE  INDICAÇÃO  NA
DENÚNCIA. MÉDIA QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO
PELO  DELITO  TIPIFICADO  NO  ART.  273  DO  CÓDIGO  PENAL.
APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI
Nº.  11.343/2006.  1.  Acolhendo o  posicionamento  atual  deste  Tribunal,  o
enquadramento típico da conduta de internalizar medicamentos passa pela
análise do princípio da especialidade. 2. Partindo-se da conduta geral para a
conduta especial,  a  importação  de mercadoria  que dependa de  registro,
análise  ou  autorização  de  órgão  competente,  é  enquadrada  como
contrabando, inserido no art. 334-A, § 1º, inc. II, do Código Penal, em sua
redação atual.  Havendo a introdução do elemento especializante produto
destinado  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais,  a  conduta  passa  a  estar
subsumida  ao  art.  273  do  Código  Penal,  denominado  pela  Lei  como
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos  ou  medicinais.  Por  fim,  se  a  substância  contida  no
medicamento internalizado está descrita nas listas da Portaria MS/SVS nº.
344/1998 e atualizações da ANVISA,  a  conduta  resta  enquadrada como
tráfico de drogas, tipificado no  art.33, caput,  da  Lei nº. 11.343/2006, com
base  no  art.  66  da  mesma  Lei.  3.  O  Parquet  Federal  deve  indicar
corretamente os princípios ativos dos medicamentos e a sua localização nas
listas da Portaria MS/SVS nº. 344/1998. Não havendo a correta descrição
da conduta imputada, não se mostra possível a condenação do acusado por
tráfico de drogas.  Contudo, levando-se em consideração a existência de
elemento comum - internalização de medicamentos - entre os tipos penais,
a ausência da descrição da especializante droga permite a reclassificação
da conduta para o crime do art. 273, § 1º-B, do Código Penal. 4. No caso de
aplicação do  art. 273, § 1º-B, do Código Penal devem ser observadas as
consequências  do  julgamento  da  arguição  de  inconstitucionalidade  pela
Corte Especial  deste Tribunal,  quais sejam, a depender da quantidade e
destinação dos medicamentos internalizados: Aplicação integral do art. 273
do Código Penal; aplicação do preceito secundário do art. 33, caput, da Lei
nº.  11.343/2006; desclassificação para o  art.  334-A do Código Penal;  ou
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aplicação do princípio da insignificância. 5. Nos casos de internalização de
média quantidade de medicamentos, com razoável exposição da sociedade
e da economia popular a eventuais danos, os fatos amoldam-se ao crime
previsto no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, com aplicação do preceito
secundário  do  art.  33, caput,  da  Lei  nº.  11.343/2006.  6.  Embargos
infringentes  improvidos.  (TRF 4ª  R.;  EI-ENul  5001842-60.2010.404.7006;
PR;  Quarta  Seção;  Rel.  Des.  Fed.  João  Pedro  Gebran  Neto;  Julg.
17/08/2017; DEJF 23/08/2017)

Não  se  pode  deixar  de  registrar,  porém,  a  existência  de

correntes jurisprudenciais destoantes da linha de raciocínio ora exposta, conforme

se pode notar dos seguintes julgados, que ora defendem a especialidade do delito

do art. 273 do CP em relação ao tráfico, ora aplicam o princípio da consunção entre

os delitos, nesse caso, a prevalecer a previsão do Código Penal:

HABEAS  CORPUS.  PACIENTES  PRESOS  EM  FLAGRANTE  PELO
COMÉRCIO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA  INDEFERIDO  EM  PRIMEIRO  GRAU.  DECISÃO
FUNDAMENTADA NA VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 44 DA LEI Nº 11.
343/06.  INAPLICABILIDADE  DA  REFERIDA  LEI.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  DO  ART.  312,  DO  CPP. CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
CARATERIZADO.  HABEAS  CORPUS  CONCEDIDO.  RATIFICADA  A
LIMINAR.  Inviável  a  imputação  cumulativa  das  sanções  previstas  nos
artigos 273, §1º-B, I, V e VI, do CP e 33,  caput, da Lei nº 11. 343/06, no
caso concreto, sob pena de bis in idem. Tratando-se de venda irregular de
remédios,  a aplicação da Lei  nº  11.  343/06 deve ser  afastada diante da
especialidade  do  art.273  do  CP.  A  venda  de  estimulante  sexual  não
registrado na Anvisa,  não pode ser  equiparada aos crimes de tráfico  de
drogas, para fins de equiparação dos rigores da Lei. A decisão que indefere
o  pedido  de  liberdade  provisória,  apresentando  fundamento  genérico,
desprovido  de qualquer  apontamento relacionado ao caso concreto,  não
pode alicerçar a manutenção da prisão dos pacientes, sob pena de ofensa
ao princípio da não-culpabilidade. Ordem concedida. (TJMG; HC 0001666-
19.2011.8.13.0000;  Timóteo;  Sétima  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Cássio
Salome; Julg. 03/03/2011; DJEMG 25/03/2011) – grifos nosso.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  EXPOR  À  VENDA  E  TER  EM  DEPÓSITO
PRODUTO  FALSIFICADO,  EXPOR  À  VENDA  E  TER  EM  DEPÓSITO
PRODUTO  SEM  REGISTRO  NO  ÓRGÃO  DE  VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COMPETENTE,  TRÁFICO DE DROGAS.  CONSUNÇÃO.  OCORRÊNCIA.
CRIME PREVISTO NO ART. 273, §1º, DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE
DO  PRECEITO SECUNDÁRIO.  APLICAÇÃO DA PENA ESTABELECIDA
NO  ART.33 DA  LEI  Nº  11.343/2006. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DA DEFESA PROVIDOS EM PARTE. I. Os crimes de manter, para venda,
medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária (art.273, §1º-B,
do  CP) e  manter,  para  venda,  medicamentos  enquadrados  no  rol  de
substâncias  psicotrópicas  sujeitas  a  controle  especial  (art.33  da  Lei  nº
11.343/2006) devem ser  absorvidos  pelo  delito  de  ter  em depósito  para
vender  medicamentos  falsificados  ou  adulterados,  pois  todas  estas
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condutas  se  dirigem  a  um  único  escopo:  o  fornecimento  de  produtos
medicinais em desacordo com as normas sanitárias pertinentes. Além disso,
tais infrações tutelam o mesmo bem jurídico. a saúde pública, razão pela
qual, quando praticadas em um mesmo contexto fático (exposição à venda
em uma farmácia), e não se evidenciando a presença de dolo distinto dos
agentes,  devem  configurar  um  único  crime.  II.  O  reconhecimento  da
inconstitucionalidade  do  preceito  secundário  do  art.  273,  §1º,  CP  não
conduz, por si só, à absolvição do agente. Ao contrário, por analogia, passa-
se a aplicar a pena prevista ao delito de tráfico de drogas, visto que ambos
os ilícitos atingem a saúde pública. III. Comprovado que os réus tinham em
depósito  medicamentos  sem  registro  no  órgão  de  vigilância  sanitária
competente, além de medicamentos falsificados e substâncias psicotrópicas
sujeitas a controle especial, a condenação nas iras do art.273, §1º, do CP, é
medida  que  se  impõe.  IV.  A  pena-base  deve  se  afastar  do  mínimo
legalmente estabelecido no tipo penal quando se constata a presença de
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  aos  condenados.  V.  APELAÇÃO.
CRIMES  HEDIONDOS  E  EQUIPARADOS.  REGIME  DIVERSO  DO
FECHADO.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTE  DO  STF.  (TJMG;  APCR
1.0452.15.008126-6/001;  Rel.  Des.  Júlio  César Lorens;  Julg.  29/08/2017;
DJEMG 06/09/2017) 5

Sobre o tema, relevantes, ainda, as considerações tecidas no

julgamento do REsp 1.537.773, cujo inteiro teor segue em anexo. Por brevidade,

destacamos o seguinte excerto da ementa:

[…] 5. Os tipos penais previstos no art. 273, caput, §§ 1º e 1º-B, I e V,  do
Código Penal, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública visam a punir a
conduta do agente que, entre outros, importa, vende, expõe a venda, tem
em depósito  para  vender  ou,  de  qualquer  forma,  distribui  ou  entrega  a
consumo o produto "falsificado, corrompido, adulterado ou alterado" (§ 1º-B,
caput),  "sem  registro,  quando  exigível,  no  órgão  de  vigilância  sanitária
competente" (§ 1º-B, inciso I) ou "de procedência ignorada" (§ 1º-B, inciso
V). 6. A definição do que sejam "drogas ", capazes de caracterizar os delitos
previstos  na   Lei  n.  11.343/2006,  advém  da  Portaria  n.  344/1998,  da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação
doutrinária, em relação ao  art. 33 da  Lei n. 11.343/2006, de que se está
diante  de  uma norma penal  em branco  heterogênea).  7.  Em que pese
haver sido constatado que parte do material  apreendido e periciado
contém substâncias psicotrópicas constantes da Portaria  n.  344,  de
12/5/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
capazes de causar dependência, conduta que, em princípio, se amolda
ao tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006., não há como
subsistir a condenação dos acusados em relação ao crime de tráfico
de  drogas,  de  forma  autônoma.  8.  Um  dos  requisitos  do  concurso
aparente  de  normas  penais  e  do  princípio  da  consunção  consiste,
justamente,  na  pluralidade  de  normas  aparentemente  aplicáveis  a  uma
mesma  hipótese.  Isso  acarreta  a  necessidade  de  que  o  caso  concreto

5 Pela  impossibilidade  de  aplicação  de  consunção  entre  os  delitos  Cf.  TRF  3ª  R.;  ACr  0005341-
77.2007.4.03.6002; MS; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 15/07/2013; DEJF
29/07/2013; Pág. 982; e  TJSC; RVCR 4008386-15.2017.8.24.0000; Palhoça; Seção Criminal; Rel. Des.
Sérgio Rizelo; DJSC 21/08/2017; Pag. 328.
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preencha,  aparente  e  completamente,  a  estrutura  essencial  de  todas  as
normas incriminadoras. 9. Não obstante, à primeira vista, a valoração dos
fatos postos em discussão aponte, em tese, para o possível cometimento,
em concurso, dos crimes de tráfico de drogas e de falsificação, corrupção,
adulteração  ou  alteração  de  produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou
medicinais,  certo é que o fato rendeu a prática de um único crime. Isso
porque a intenção criminosa dos recorrentes era, em última análise, a de
adquirir,  ter  em  depósito,  guardar,  prescrever  especificamente  "produtos
terapêuticos  ou  medicinais  ",  utilizando-se,  para  tal  finalidade,  de
estabelecimento comercial. 10. Não se mostra plausível sustentar a prática
de dois crimes distintos e em concurso material  quando, em um mesmo
cenário fático, se observa que a intenção criminosa era dirigida para uma
única finalidade, perceptível, com clareza, ante os assentados de maneira
incontroversa pelo acórdão recorrido. 11. No universo de medicamentos ou
de  substâncias  ilegais  que  eram  manipulados,  prescritos,  alterados  ou
comercializados,  foram  apreendidas  algumas  que  estão  previstas  em
portaria  da  Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  como  substâncias
psicotrópicas no Brasil  (diazepam, zopiclona, zolpidem, bromazepam). Ou
seja, trata-se de continente que abarcava, em seu conteúdo, substâncias
que, em princípio, caracterizariam o tráfico de drogas. 12. Nessa conduta
dirigida  a  comercializar  ilegalmente  medicamentos  destinados  a  fins
terapêuticos  e  medicinais,  sucedeu  de  haver  substâncias  que  ora  não
possuíam registro no órgão de vigilância sanitária, ora estavam elencadas
na lista de substâncias psicotrópicas da Portaria SVS/MS n. 344/1998, ora
possuíam princípios  ativos  controlados,  ora  tiveram a  alteração  de  suas
cápsulas, para dar a aparência de que manipulados fossem. 13.  Os fatos
materializados demonstraram ser a conduta dos recorrentes, desde o
início de sua empreitada, orientada para, numa sucessão de eventos e
sob a fachada de uma farmácia, falsificar, vender e manter em depósito
para  venda  produtos  falsificados  destinados  a  fins  terapêuticos  e
medicinais. Essa unidade de valor jurídico da situação de fato justifica,
no caso concreto, a aplicação de uma só norma penal. 14. Inequívoco
que  o  fato  aparentemente  compreendido  na  norma  incriminadora
afastada (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) encontra-se, na inteireza da sua
estrutura  e  do  seu  significado  valorativo,  na  estrutura  do  crime
regulado  pela  norma  que,  no  caso,  será  prevalecente  (art.  273  do
Código Penal).[...]
(STJ; REsp 1.537.773; Proc. 2015/0139312-2; SC; Sexta Turma; Rel. Desig.
Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/09/2016) – grifos nossos.

Assim,  a  depender  do  contexto  fático,  bem  como  do

entendimento que se adote, poderá restar caracterizado ora o delito de tráfico de

drogas, ora, concomitantemente, ou não, o crime descrito no art. 273, §1°-B, incisos

I e V, do Código Penal.

Independentemente,  porém,  da necessidade de classificação

típica para fins de correta imputação na denúncia, bem como das consequências

probatórias e procedimentais daí decorrentes, anotamos que o órgão especial do

Superior Tribunal  de Justiça já se manifestou pela inconstitucionalidade do
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preceito  secundário  previsto  em lei  para  o  art.  273,  §1°-B,  ocasião  em que

entendeu  aplicável,  por  analogia,  justamente  o  preceito  secundário  do  crime  de

tráfico de drogas, conforme já observado no julgado do TRF-4, acima.

São os termos da 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.

(STJ;  AI  no  HC  239.363/PR,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 10/04/2015)

1.2 DA IMPUTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA.

Uma vez definido qual será a classificação típica em relação a

cada  um dos  objetos  apreendidos,  e,  consequentemente,  do  verbo  típico  a  ser
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imputado, surge a questão de quais funcionários poderão ser responsabilizados por

cada conduta, em especial a de vender/expor a venda tais produtos.

Nesse  contexto,  importante  em  primeiro  lugar  estabelecer

quais  dos  funcionários  implicados  prestaram  uma  contribuição  causal  para  a

ocorrência da venda/exposição à venda do produto  nestas  condições irregulares

(art. 13, caput, CP).

Para tanto, é indispensável saber quais eram as atribuições de

cada funcionário, para fins de se determinar quais deles eram responsáveis pela

venda/exposição  à  venda  do  produto,  bem  como  pela  aquisição  de  produtos

irregulares do fabricante.

Nesse sentido, em um primeiro momento poder-se-ia aventar

da imputação de quem fabricava o medicamento ou de quem era responsável por

adquiri-os dos fabricantes, para posterior exposição à venda na farmácia.

Já em relação aos funcionários responsáveis pela venda do

produto, o mesmo caminho é necessário, isto é, num primeiro momento estabelecer

quais deles prestaram uma contribuição causal para o resultado – o que será aferido

em cotejo com suas atribuições –, e, na sequência, demonstrar o vínculo subjetivo

que os ligava a conduta – dolo, em havendo consciência e vontade de vender/expor

a venda um produto que continha informações de uso insuficientes, ou culpa se lhe

era exigível saber de tais fatores antes de determinar a venda/exposição à venda.

Como para  todos esses fatores  será essencial  o  sentido da

prova  produzida,  ressaltamos  que  uma especial  dificuldade  poderá  ocorrer  caso

aventada a tese de erro determinado por terceiro.

Ocorre que, nos termos do art. 20, §2º, do CP, “responde pelo

crime  o  terceiro  que  determina  o  erro”.  Assim,  no  presente  caso,  o  agente

responsável pela venda/exposição à venda dos produtos irregulares poderá alegar

que seu ato se deu em razão da falta de informação justamente acerca desse ponto,

isto é, da falta de informação nas bulas.
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Como solução, poderia ocorrer  (a) de somente o terceiro que

determinou  o  erro  responder  pelas  condutas,  caso  a  situação  de  erro  seja

plenamente  justificável;  ou  (b) de  ambos  responderem pelo  delito  segundo  seu

elemento subjetivo.

Ademais, no caso de eventual imputação dos fatos a título de

coautoria,  necessária  a  observância  de  todos  os  requisitos  para  a  configuração

desta,  dentre  os  quais  destacamos o  vínculo  subjetivo  entre  os  agentes,  o  que

levaria à necessidade de se provar que ambos os agentes tinham dolo em relação à

ausência dos registros necessários e que, nada obstante, determinou-se sua venda/

exposição à venda.

Ainda  sobre  o  assunto,  encaminhamos  em  anexo  material

acerca da formulação de imputações penais em casos de crimes societários, a fim

de ressaltar que a mera posição do agente em um determinado cargo de direção da

empresa não é suficiente para justificar  que ele  figure como um dos imputados,

sendo necessário, como já se demonstrou acima, a comprovação dos elementos de

imputação objetiva e vínculo subjetivo de cada um dos agentes.

Por fim,  necessário sempre salientar que, normativamente, as

pesquisas efetuadas por este Centro de Apoio sempre têm como escopo a mera

indicação de possíveis posicionamentos a serem escolhidos. Esta forma de atuação

se, por um lado, reconhece a usual divergência de entendimento sobre as questões

trazidas, por outro,  busca o intransigente respeito  à independência funcional  dos

Consulentes.

Nesse sentido é que se fornece o presente material, para fins

de subsidiar a Promotoria provocante. 

Curitiba, 29 de maio de 2019.

Equipe do Centro de Apoio das Promotorias 
Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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