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Notícia de Fato SIMP n° 001978-030/2020 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu 

Promotor de Justiça1 que subscreve a presente, no desempenho de função 

institucional2 que lhe reservou o inciso I do artigo 129 da Constituição Federal 

(dominus litis) e com base no que está descrito no procedimento policial, feito em 

epígrafe, vem perante esse r. Juízo para apresentar3 DENÚNCIA em desfavor de: 

 

GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, brasileiro, nascido no 

dia 26/03/1982, filho de Edson Pereira da Costa e Carmen Lydia 

Alves Costa, RG n° 758756 SSP/MS, Delegado de Polícia Civil, 

matricula n° 5894812, residente e domiciliado na Rua Vinte, n° 404, 

bairro Nova Carajás, neste município; 

 

FÁBIO SALES, brasileiro, podendo ser encontrado no 

estabelecimento comercial denominado “Sakura Sushi Bar e 

Choperia”, localizado na Avenida Perimetral Sul, ao lado do 

Supermecado Hipersenna, bairro Beira Rio, neste município, 

                                                 
1  O Ministério Público se faz presente, nas suas funções institucionais, por seus órgãos de execução, 

dotados de poderes jurídicos para praticar os atos da pessoa coletiva, que através deles conhece, 

pensa e quer. (CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo.  Lisboa, 1965, p. 154). 
2  O Ministério Público guarda dupla missão no processo penal: a acusatória (parte propriamente 

dita, por perseguir pretensão determinada) e a de fiscal da lei – custos legis – (parte sui generis - 

imparcial, por estar comprometido com a correta definição jurídica (promoção da justiça), ante a 

pretensão posta em juízo. 
3  “É a partir da denúncia, ato propulsor da ação penal pública, que o acusado tomará ciência do fato 

penalmente típico que lhe é atribuído e exercerá a sua defesa. Também é por meio da denúncia 

que o juiz tomará conhecimento do objeto da lide. É a partir da denúncia que o Ministério Público 

delimitará a persecução penal em juízo, sem prejuízo do conhecimento de fatos novos penalmente 

relevantes” (STJ, HC 157264/PI, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 

30/06/2010, DJe 16/08/2010). 
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pessoas penalmente imputáveis, pelos fatos (típicos, ilícitos, 

culpáveis e puníveis) e fundamentos a seguir expostos: 

 

1. DO FATO (QUAESTIO FACTI):  

 

1.1. DA DISTRIBUIÇÃO OU ENTREGA DE PRODUTO 

DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, SEM 

REGISTRO E ADQUIRIDOS SEM LICENÇA DA AUTORIDADE 

SANITÁRIA COMPETENTE: 

 

Consta da Notícia de Fato anexa que, no dia 17 de maio de 2020, 

chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça de Parauapebas que os 

denunciados GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, Delegado de Polícia Civil, 

e FÁBIO SALES, juntamente com o nacional de prenome “EMERSON”, estariam 

distribuindo irregularmente à população os medicamentos controlados 

CLOROQUINA e AZITROMICINA, através de ação beneficente. 

 

Depreende-se dos autos que, a notícia fora veiculada em redes 

sociais, tendo sido informado que tratava-se da ação “AÇÃO SOCIAL AMIGOS 

CONTRA O COVID-19”, e que os medicamentos acima mencionados seriam 

distribuídos na Avenida Nova Carajás, em frente ao estabelecimento comercial 

“MG STEAK HOUSE”, de propriedade do denunciado GABRIEL, conforme 

fotocópias constantes nos autos. 

 

Destaca-se que, a dispensação dos medicamentos CLOROQUINA e 

AZITROMICINA, e demais medicamentos sujeitos a controle especial, é prevista 

tão somente em estabelecimento devidamente registrado e com a presença de 

farmacêutico, conforme dispõe a Resolução – RDC n° 20, de 05 de maio de 2011 e 

RDC n° 351, de 20 de março de 2020: 

 
RESOLUÇÃO - RDC Nº 351, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

 

(...) 

 

Art. 1º Esta Resolução estabelece os critérios para a prescrição, 

dispensação, controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base 

de substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sob 

prescrição, isoladas ou em associação, conforme Anexo I desta 

Resolução. 

Art. 9º A dispensação em farmácias e drogarias públicas e privadas 

dar-se-á mediante a retenção da 2ª (segunda) via da receita, devendo 

a 1ª (primeira) via ser devolvida ao paciente. 
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(...) 

§ 3º No ato da dispensação devem ser registrados nas duas vias da 

receita os seguintes dados: 

I - a data da dispensação; 

II - a quantidade aviada do antimicrobiano; 

III - o número do lote do medicamento dispensado; e 

IV - a rubrica do farmacêutico, atestando o atendimento, no verso da 

receita. 

(...) 

 

RESOLUÇÃO - RDC  Nº 351, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

 

(...) 

Art. 2º Os medicamentos à base de CLOROQUINA 

e HIDROXICLOROQUINA ficam sujeitos à Receita de Controle 

Especial em duas vias, sendo a 1ª via retida no estabelecimento 

farmacêutico e a 2ª via devolvida ao Paciente. 

No dia 17 de maio de 2020, a 4ª Promotoria de Justiça de 

Parauapebas, requisitou ao denunciado GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, 

através do Ofício n° 155/2020-MP/4ªPJP (fls. 05), a apresentação de informações 

acerca dos fatos, acompanhada das notas fiscais de compra dos medicamentos, 

cópias das receitas retidas e a listagem de pacientes que receberam o medicamento, 

tendo em vista tratar-se de doença infectocontagiosa de notificação compulsória. 

 

Em seguida, o denunciado GABRIEL informou à 4ªPJ de 

Parauapebas (fls. 12-verso e 13), que em razão de vários amigos e sua esposa, Dra. 

MARINA BUCAR, terem sido diagnosticados com o vírus COVID-19 e realizado 

tratamento com a medicação CLOROQUINA e AZITROMICINA, através de 

tratamento indicado pela médica MARINA BUCAR, bem como em razão de ter 

presenciado a dificuldade do tratamento na rede pública, o mesmo juntamente com 

amigos idealizaram um projeto social a fim de realizarem a doação dos mencionados 

medicamentos. 

 

O denunciado GABRIEL relatou que o mesmo, juntamente com os 

demais integrantes do grupo de amigos teriam realizado doações em dinheiro para 

a compra da medicação, afirmando ter sido realizada através da EMPRESA 
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MÉDICA – FELIPE BORGES SERVIÇOS MEDICOS – EIRELI, CNPJ – 

19.849.230/0001-58, de propriedade do médico cardiologista FELIPE AUGUSTO. 

Destaca-se que, em que pese o denunciado ter apresentado as 

referidas informações, o mesmo não apresentou as notas fiscais de compra dos 

medicamentos controlados CLOROQUINA e AZITROMICINA, cópias das receitas 

retidas e a listagem de pacientes que receberam o medicamento, conforme 

requisitado através do Ofício n° 155/2020-MP/4ªPJP, tão somente afirmou que as 

receitas médicas e lista de pessoas beneficiadas encontram-se com o Dr. Felipe 

Augusto. 

 

Ressalta-se, ainda, que o Conselho Regional de Farmácia do Estado 

do Pará encaminhou à Promotoria de Justiça de Parauapebas, OFÍCIO PRES. 

CRF/PA N° 131/2020 (fls. 18), na condição de autarquia federal de regulamentação 

e fiscalização da profissão farmacêutica no Estado do Pará, denunciando a 

distribuição irregular de medicamentos realizada pelo denunciado GABRIEL 

HENRIQUE ALVES COSTA e equipe. 

 

O Conselho Regional de Farmácia informou que após tomar 

conhecimento dos fatos, teria notificado o DPC GABRIEL, FÁBIO SALES e 

EMERSON, através do OFÍCIO PRES. CRF/PA N° 130/2020 (fls. 17), no entanto, 

não obteve resposta. 

 

Diante do exposto, restou demonstrado que os denunciados 

GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA e FÁBIO SALES, juntamente com o 

nacional de prenome “EMERSON”, realizarem distribuição irregular dos 

medicamentos controlado CLOROQUINA e AZITROMICINA à população, sem 

autorização da Vigilância Sanitária competente, infringindo o artigo 273, §1º-B, I e 

VI, do Código Penal, Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.   

 

Cumpre ressaltar que, nesta ocasião o Ministério Público do Estado 

do Pará deixa de oferecer denúncia contra “EMERSON”, tendo em vista que até a 

presente data não fora possível realizar a qualificação do mesmo, sendo que após a 

qualificação deste, esta RMP realizará o aditamento da denúncia. 

 

2. DO FUNDAMENTO JURÍDICO (QUAESTIO JURIS): 

 

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados GABRIEL 

HENRIQUE ALVES COSTA e FÁBIO SALES infringiram os comandos 

normativos descritos nos preceitos primários do artigo 273, §1º-B, I e VI, do Código 

Penal (normas de conduta), estando, por conseguinte, sujeitos às consequências 

insertas em seus preceitos secundários (norma de sanção). 
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3. DOS MEIOS DE PROVA (PROBATIO) – TESTEMUNHAL, 

DOCUMENTAL, PERICIAL E INDICIÁRIA: 

 

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á 

o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância 

estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão 

racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do 

mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da 

instrução processual:  

 

1) DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA, Presidente do CRF-PA, fls. 

17/18. 
 

4. DO PEDIDO - CONCLUSÃO: 

 

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GABRIEL 

HENRIQUE ALVES COSTA e FÁBIO SALES, como incurso no artigo 273, §1º-

B, I e VI, do Código Penal, devendo ser citados4, processados5, e, ao final - liquidada 

a prova e apurado o crime, condenados, com a cláusula do devido processo legal6, 

ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas discriminadas acima. 

 

Parauapebas/PA, 26 de maio de 2020. 

 

 

 

FRANCYS GALHARDO DO VALE 

                              Promotora de Justiça 

                                                 
4 Para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP 396), devendo desde logo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa - inclusive no tocante ao mérito -, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário (CPP 396-A). Salvo impossibilidade 

justificada por escrito, o i. oficial de justiça deverá citá-lo no endereço constante do mandado, 

observando - caso o réu se oculte para não ser citado pessoalmente - as regras da citação com hora 

certa (CPP 362). 
5 Tudo há de ser feito às claras, na bochecha do Sol, como diriam os clássicos (COSTA, Manuel da. 

Arte de Furtar. 1652, p. 68). 
6 São manifestações da cláusula due process of law: o princípio da publicidade dos atos processuais, 

a vedação à utilização de prova ilícita ou ilegal, assim como o postulado do juiz natural, do 

contraditório, da ampla defesa e do procedimento regular. 
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