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MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível crime contra as relações de consumo (Lei n° 8.137/90,
art. 7º, IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Representação
encaminhada via Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de suposta irregularidade
cometida por empresa fabricante de reator eletrônico que estaria "comercializando produtos
sem a devida homologação do INMETRO, usando inclusive um selo aparentemente falso".
Não se ignora que o selo em questão é emitido por uma Autarquia Federal (INMETRO -
Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Contudo, é certo que, na hipótese,
eventual falsidade aventada não se prestou a trazer prejuízo direto à tal entidade federal,
mas sim, ao mercado consumidor dos produtos comercializados fora das especificações
sanitárias e legais, fatos que, em tese, podem ensejar a prática de alguma das condutas
descritas no artigo 7º da Lei nº 8.137/90 e/ou qualquer outra conduta delituosa em face do
consumidor. Diga-se: a suposta falsificação do selo se deu como meio para a prática do
delito contra o consumidor. O raciocínio é o mesmo em que se baseou o Enunciado nº 72
da 2ª CCR, em tudo aplicável, mutatis mutandis, ao presente caso: "Não é atribuição do
Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes de propaganda, fabricação ou
comercialização de produto sem registro, com fórmula em desacordo à constante do
registro ou sem as características de identidade, qualidade e segurança estabelecidos pela
ANVISA". Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se
firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao
Ministério Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição
Federal.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, atenta
ao que consta dos autos, HOMOLOGA O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES, acolhendo, como
razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Ministério Público Federal
oficiante.

Devolvam-se os autos à origem, para remessa ao Ministério Público
Estadual, com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 8 de julho de 2019.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora-Geral da República
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