
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

2º OFÍCIO DO NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ___  VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

ICP  nº 1.18.000.001643/2017-37 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por 

intermédio do Procurador da República abaixo firmado e no cumprimento 

do seu dever poder constitucional estabelecido pelo Artigo 129, incisos I, 

vem à presença de Vossa Excelência oferecer

DENÚNCIA

em desfavor de

MÁRCIO  FRANCISCO  ALVES,  brasileiro, 

balconista,  casado,  (qualificação suprimida  para  fins  de  publicação), pelos 

fatos a seguir expostos:

Imputação
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 Segundo se apurou, durante o período de março a 

outubro de 2015, com pico entre os meses de abril e setembro (conforme 

ilustra o quadro abaixo), no município de Senador Canedo/GO, o denunciado 

obteve  para  si,  indevidamente,  a  importância  de  aproximadamente 

R$145.217,32  (em valores  da  época),  em  prejuízo  do  Fundo  Nacional  de 

Saúde,  simulando dispensações de medicamentos pelo programa Farmácia 

Popular1,  através  da  MARANATA  DROGARIA  POPULAR  MENOR 

PREÇO (CNPJ nº 17.716.832/0001-01), do qual era o único proprietário e 

administrador de fato.

O fato veio à tona a partir de monitoramento no 

Sistema  Atualizador  de  Vendas  pelo  Departamento  de  Assistência 

Farmacêutica e Insumos Estratégicos, em que se constatou a necessidade de 

realizar auditoria na drogaria em referência.

 

Após cruzamento de dados e análise documental, a 

auditoria  do  DENASUS  constatou  que  o  denunciado  incluiu  no  sistema 

DATASUS e,  em decorrência,  obteve  o  recebimento indevido  dos  valores 

1 O Programa Farmácia Popular funcionava da seguinte forma: O estabelecimento farmacêutico se 
cadastra no programa, via sistema DATASUS, e recebe autorização para dispensar medicamentos 
constantes de lista própria elaborada pelo Ministério da Saúde, mediante apresentação da receita 
médica e da assinatura do recebimento do terapêutico pelo beneficiário. Cada dispensação é lançada 
pelo proprietário do estabelecimento no sistema DATASUS (código de barras do medicamento, 
dados de identificação do beneficiário, nome e número do CRM do médico que o prescreveu). O 
Estabelecimento é obrigado a manter arquivados, para fiscalização futura, os comprovantes de 
aquisição dos medicamentos e da sua inclusão nos estoques da drogaria, com a respectiva 
identificação por código de barras, bem como o cupom fiscal, com a assinatura de recebimento pelos 
beneficiários, além de cópia da receita médica e documento de identidade do paciente. Com base nas 
dispensações lançadas no sistema DATASUS pelo proprietário do estabelecimento, o Ministério da 
Saúde realiza do pagamento, mediante transferência bancária. Fraudando o programa, o denunciado 
simulou dispensações e obteve, com isso, vantagens financeiras indevidas, em prejuízo da União.
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correspondentes,  dispensações  de  medicamentos2 a  pessoas  falecidas,  bem 

como de medicamentos sem comprovação de que haviam sido adquiridos e 

integraram o estoque da Drogaria do Povo, além de medicamentos sem os 

correspondentes  cupões  fiscais  assinados  pelos  pacientes  e  as  respectivas 

receitas médicas, conforme discriminado nos quadros de fls. 12-verso a 45, 

elaborados  pela  referida  auditoria3,  que  doravante  passam  a  fazer  parte 

integrante da presente denúncia, como se aqui transcritos estivessem4.

Diligências  realizadas  pelo  Ministério  Público 

Federal  junto aos  cartórios  de  registro  civil  respectivos  lograram êxito  em 

comprovar, pelas certidões de óbito de fls. 154, 157 e 163, que os supostos 

beneficiários  de  dispensações  efetivadas  pelo  denunciado,  COSME 

RODRIGUES  DE  LIMA (óbito  em  27/12/2012),  CLÉVERSON 

LAURINDO  DAMÁZIO (óbito  em  05/08/2013),  MIZAEL 

RODRIGUES  MEDEIROS (óbito  em  16/02/2015),  já  eram  falecidos 

quando o denunciado efetuou as respectivas dispensações de medicamentos no 

sistema do DENASUS.

Outras  diligências  feitas  pelo  Ministério  Público 

Federal reforçaram as suspeitas de fraude. Informa o Relatório constante às fls. 

168/169 e as tabelas anexadas às fls. 170/174, que, das 21 (vinte e uma) visitas 

2 Financiados com recursos do programa farmácia popular, do governo federal
3 Vide o Relatório de Auditoria nº 17.227 do DENASUS (fls. 02/45) e mídia de fls. 66
4 Deixa-se de copiá-los e colá-los no corpo da denúncia por motivo de economia processual, 

considerando que totalizam mais de 60 quadros, o que tornaria a leitura da denúncia 
desnecessariamente cansativa. Não há prejuízos para o exercício da ampla defesa, porquanto os 
quadros constam dos autos do inquérito civil público, anexos.
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realizadas com o fim de localizar e entrevistar beneficiários, 9 (nove) restaram 

inexitosas, visto que os supostos beneficiários dos medicamentos fornecidos 

pelo programa Farmácia Popular não residiam nos locais,  sendo que, em 6 

(seis) circunstâncias, as ligações telefônicas com fulcro nos números constantes 

da mídia de fl. 66 sequer foram atendidas. Vislumbram-se, ainda, situações que 

infundem relevantes suspeitas,  quais  sejam: a)  duas  usuárias  são totalmente 

desconhecidas  pelos  moradores  das  circunvizinhanças;  b)  uma  residência 

encontra-se abandonada; c) inexiste, na Rua 265 A do Setor Universitário, o 

número residencial listado na planilha de fl.66.

Diligências complementares destinadas a localizar e 

entrevistar5,  por  amostragem,  pelo  menos  mais  outros  20  beneficiários 

escolhidos aleatoriamente,  corroboraram as suspeitas de fraude.  Nenhum 

dos  entrevistados  confirmou  haver  retirado  medicamentos  pelo  programa 

Farmácia  Popular  na  MARANATA  DROGARIA  E  PERFUMARIA 

MENOR PREÇO LTDA6.

As  próprias  circunstâncias  do  fato  reforçam  as 

evidências de simulação. Conforme ilustra o quadro abaixo, as dispensações da 

MARANATA DROGARIA POPULAR MENOR PREÇO pelo  programa 

farmácia popular explodiram no período das fraudes. As vendas, que nos 12 

meses anteriores não ultrapassavam R$5 mil mensais, ganharam praticamente 

5 Foi  confeccionado questionário padrão  com  4  (quatro)  quesitos submetidos aos entrevistados 
como segue: (a.) Recebe (ou recebeu) medicamento do Programa Farmácia Popular? (b.) Em qual 
Farmácia o medicamento foi retirado? (c.) Há quanto tempo recebeu (ou recebe ainda) o 
medicamento? (d.) Qual o medicamento que retira (ou retirou)?

6 Vide relatório às fls. 191 e seguintes do ICP.
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progressão geométrica  absolutamente  inverossímil,  atingindo R$9,9  mil  em 

abril de 2015, R$20,9 mil em maio de 2015, R$38 mil em junho de 2015, até 

chegar ao pico de R$64,9 mil em julho de 2015:

O denunciado7, sócio de fato e único administrador 

da  MARANATA  DROGARIA  POPULAR  MENOR  PREÇO,  foi  quem 

efetuou pessoalmente a inserção de todos os dados fraudulentos no sistema do 

programa Farmácia Popular. 

O prejuízo suportado pelo FUNDO NACIONAL 

DE SAÚDE, em valores atualizados, foi de R$ 192.041,85 (cento e noventa e 

dois mil, quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme descrito no 

demonstrativo discriminado e atualizado (fls. 190/202)8;. 

7 Embora constasse do contrato social que a empresa pertencia a seu filho TAYGORO RIBEIRO 
ALVES OLIVEIRA e à sua mulher MARIA DA LUZ, que apenas emprestaram seus nomes para que 
figurarem como sócios de fachada (fls. 111)

8 Relatório  de  Análise  nº  212/2018,  produzido  pela  Assessoria  de  Pesquisa  e Análise 
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Classificação Jurídica

Assim  agindo,  o  denunciado,  de  forma  livre, 

voluntária  e  consciente,  obteve,  para  si,  vantagem ilícita,  em prejuízo  de 

entidade  de  direito  público,  mediante  meio  fraudulento,  conduta  que  se 

amolda ao tipo penal previsto no artigo 171, § 3º, c/c artigo 71, ambos do 

CP,  devendo  sujeitar-se  às  sanções  previstas  nos  preceitos  penais  dos 

indigitados dispositivos legais. 

Pedidos e Requerimentos 

Ante  o  exposto,  à  falta  de  causa  justificante  ou 

descriminante, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:

a) a distribuição do feito a uma das Varas Criminais 

dessa Seção Judiciária;

b)  a  autuação  desta  denúncia,  instruída  com  os 

autos do ICP nº 1.18.000.001643/2017-81, o seu recebimento e citação do 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal;

c) a oitiva das testemunhas adiante arroladas;

Descentralizada desta Procuradoria da República. 

 6



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

2º OFÍCIO DO NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

e)  o prosseguimento do feito,  em seus ulteriores 

termos, até final julgamento;

e)  a  fixação  do  valor  mínimo  de  reparação  dos 

danos causados em R$ 192.041,85 (cento e noventa e dois mil, quarenta e um 

reais e oitenta e cinco centavos).

 Goiânia, 17 de agosto de 2018.

Helio Telho Corrêa Filho

Procurador da República
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