
Referência: Pesquisa n. 629/2018

Assunto: Art.  273,  §  1º,  do  Código  Penal.  Apreensão  de

medicamentos.  Necessidade  de  perícia.  Rótulos  com

informações falsas.

Trata-se de pesquisa acerca da necessidade de perícia para

imputação  dos  tipos  penais  previstos  no  artigo  273  do  Código  Penal  e  seus

parágrafos.

No caso, foram apreendidas substâncias que, supostamente,

seriam  medicamentos  homeopáticos.  Todos  os  comprimidos  estavam

acondicionados  em  um  mesmo  saco  plástico,  e  eram  embalados  pelo  próprio

investigado,  que  acondicionava  em  recipientes  plásticos,  conforme  o  pedido  do

cliente. Foram apreendidos, também, diversos rótulos com informações falsas (nome

do médico, número do CRM e CNPJ), que eram utilizados nos recipientes.

Consta, ainda, que o Instituto de Criminalística e o Laboratório

Central  do  Estado  informaram  que  não  possuem  condições  de  realizar  exame

pericial a fim de informar quais as substâncias que compõe os comprimidos.

É o breve relato.

Inicialmente,  cumpre destacar  que,  das pesquisas realizadas

pela equipe deste Centro de Apoio,  a comprovação da materialidade dos delitos

capitulados  no  artigo  273,  §§  1º  e  1º  B,  inciso  I,  do  Código  Penal,  em  regra,

dependem da realização de perícia no material, a fim de, a partir da análise de seus

componentes  químicos,  comprovar  sua  falsificação,  corrupção,  adulteração  ou

alteração.  Do  mesmo  modo,  considera-se  que  só  a  partir  da  ciência  de  qual

substância está acondicionada é que se pode determinar se ela necessita ou não de

registro.
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Excepcionalmente, admite-se que determinadas características

do produto que permitam sua identificação (v.g.  número do lote, embalagem etc.),

devidamente  informadas  pelo  fabricante  original  ou  pelos  órgãos  sanitários

competentes, ou, ainda, a declaração induvidosa dos fiscais da ANVISA acerca da

necessidade de registro para determinada substância, possam suprir a realização de

perícia1.

No  caso  em  questão,  sem  a  realização  de  tal  perícia  e

ausentes maiores informações acerca das substâncias que efetivamente compõe os

“medicamentos”, restaria, a princípio, obstada a imputação de várias modalidade de

ação do art. 273.

Porém, mesmo neste cenário, é possível cogitar a imputação

das condutas descritas no artigo 273, § 1º-B, incisos III, V e/ou VI, do Código Penal.

No  caso  do  inciso  III,  em  se  tratando  de  norma  penal  em

branco2, seria possível, por meio da identificação feita no rótulo, sustentar que as

informações ali constantes (características de identidade e qualidade) não estão de

acordo com a regulamentação específica (no caso, produtos homeopáticos). A busca

por  tal  normatização  pode  ser  objeto  de  consulta  junto  ao  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública.

Já nos casos do inciso V3 e VI4, sustenta parte da doutrina que

1 Nesse sentido: STJ - HC: 177972 BA 2010/0121323-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 28/08/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2012 – inteiro teor
anexo; e  TJ-PR  –  APL:  193593-2  PR,  Relator:  José  Mauricio  Pinto  de  Almeida,  Data  de
Julgamento: 30/10/2014, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1456 17/11/2014 – inteiro
teor anexo.

2 Nesse  sentido:  “Sem  as  características  de  identidade  e  qualidade  admitidas  para  a  sua
comercialização: ou seja, é o produto que não corresponde exatamente àquele que conta com
autorização  governamental  para  ser  vendido  ao  público,  seja  porque  mudou  sua  forma  de
apresentação, seja porque não preenche, na essência, o objetivo da vigilância sanitária. Trata-se
de norma penal em branco;” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 15. ed. rev.
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 1225)

3 “De procedência ignorada: ou seja, é o produto sem origem, sem nota e sem controle, podendo
ser verdadeiro ou falso, mas dificultando, sobremaneira, a fiscalização da autoridade sanitária. É
um nítido perigo abstrato;” (Idem)

4 “Adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente: isto é compõe o
universo  dos  produtos  originários  de  comércio  clandestino  de  substâncias  medicinais  ou
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se  tratam  de  figuras  de  perigo  abstrato,  de  modo  que  a  efetiva  falsidade  ou

adulteração  da  substância  não  influiria  na  tipicidade  da  conduta,  bastando

demonstrar  que  o  produto  não  tem  origem  definida,  ou  foi  adquirido  de

estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

Importante  destacar,  no  entanto,  que  há  precedente

desfavorável do Tribunal de Justiça do Paraná em caso semelhante, no julgamento

da  Apelação  Crime  n.  1.523.688-3.  No  mesmo  sentido,  julgado  do  Tribunal  de

Justiça do Mato Grosso (inteiro teor dos julgados anexo).

Por  outro  lado,  entendendo-se  pela  impossibilidade  de

imputação de qualquer das formas previstas no artigo 273 do Código Penal, em tese

seria possível a imputação do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 8.137/905 ou artigo 7º,

inciso IX, da Lei n. 8.137/906 c.c art. 18, § 6º, da Lei n. 8.078/907, com foco não mais

na  composição  química  dos  produtos,  mas  sim  na  ausência  de

informações/informações falsas contidas em seu rótulo.

Em tais casos, mostra-se novamente valiosa possível consulta

ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde

Pública, a fim de verificar as regulamentações pertinentes quanto às prescrições

legais, classificação oficial e/ou normas regulamentares de fabricação, distribuição

ou apresentação do produto.

Ainda  quanto  à  possibilidade  de  realização  de  perícia  de

terapêuticas. Tendo em vista o perigo abstrato existente na comercialização de produtos sem o
controle sanitário, é natural que não se possa adquiri-los de lugares não licenciados” (Idem)

5 Art.  7°  Constitui  crime  contra  as  relações  de  consumo:  (…)  II  -  vender  ou  expor  à  venda
mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com
as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial; 

6 Art.  7° Constitui crime contra as relações de consumo: (…)  IX - vender, ter em depósito para
vender  ou  expor  à  venda ou,  de qualquer  forma,  entregar  matéria-prima ou mercadoria,  em
condições impróprias ao consumo; 

7 Art. 18, §6º: São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam
vencidos;  II  -  os  produtos  deteriorados,  alterados,  adulterados,  avariados,  falsificados,
corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo
com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que,
por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.
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constatação de quais seriam efetivamente os produtos apreendidos, no sentido de

sua composição química e classificação farmacêutica, destacamos que, em contato

com a Divisão dos Laboratórios de Vigilância Sanitária e Ambiental do Laboratório

Central do Estado (DVLVSA/LACEN-PR), informou-se uma eventual possibilidade de

realização da perícia.

Para tanto, seria necessária a indicação objetiva da informação

que se pretende, a saber, a correspondência da composição química do produto

apreendido com um determinado parâmetro, seja ele o medicamento verdadeiro –

devidamente registrado na ANVISA –, seja a indicação de sua composição conforme

informada no rótulo.  Solicitou-se ainda, seja informada a quantidade de produtos

apreendidos.

Sugerimos  que  primeiramente  seja  feito  um  contato  prévio,

indicando tais informações via e-mail (andrededecek@sesa.pr.gov.br)8,  e, somente

após eventual confirmação da viabilidade técnica de realização da perícia, seja ela

formalmente requisitada.

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, 03 de setembro de 2018.

8 O endenreço  eletrônico  é  do  diretor  do  DVLVSA/LACEN-PR,  André  Schenkel  Dedecek,  que
poderá, ainda, ser contatado por meio do telefone (41) 3264-4111.
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Equipe do Centro de Apoio das Promotorias 
Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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