
Referência: Pesquisa n. 221/2019

Assunto: Adequação típica. Art. 273, §1°-B, do Código Penal e

Crimes Contra a relação de Consumo

Trata-se  de  consulta  acerca  da  possível  subsunção  das

condutas narradas por ocasião da consulta aos crimes previstos no art. 273, §1°-B,

do Código Penal, bem como o art. 7º da Lei 8.137/90.

Conforme se noticiou, determinada operação policial identificou

que  um investigado,  acadêmico  do  curso  de  medicina,  passava-se  por  médico,

divulgando informações de sua suposta clínica em redes sociais e em divulgações

pessoais, bem como prescrevia anabolizantes por meio de assinatura de receituários

médicos.

Em um primeiro  grupo  de  casos,  consta  que  ao  prescrever

referidos anabolizantes, o próprio investigado negociava sua venda, entregando-os

por meio de motoboys aos seus pacientes. Quanto aos produtos, identificou-se tratar

de  confecção  “caseira”,  com  parca  identificação  de  sua  composição  e  demais

características técnicas no rótulo da embalagem.

Já num segundo grupo de casos, ocorria que tal  investigado

encaminhava seus pacientes para que adquirissem outro tipo de substância proscrita

de terceira pessoa, a qual mesmo sem cumprir os requisitos administrativos para

comercializar tais produtos, acabou por diversas vezes fornecer tais substâncias aos

pacientes do primeiro investigado.

Por fim, informou-se que foram identificados 7 pacientes, sendo

que alguns ainda possuíam os produtos adquiridos e outros, embora já os houvesse

consumido, relataram o processo de negociação e compra dos anabolizantes.

É o relatório.
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A  par  das  indicações  já  fornecidas  por  meio  de  contato

telefônico  prévio,  bem  como  ao  material  correlato  anteriormente  encaminhado,

convém  salientar  que  uma  possível  estruturação  lógica  dos  fatos  narrados  por

ocasião da denúncia seria a consideração segundo a gravidade de cada um dos

fatos, embora não necessariamente em sua ordem cronológica. Tal opção se deve a

uma aparente melhor contextualização da imputação a ser realizada, nos termos já

ressaltados.

1. Nesse sentido, os fatos de menor gravidade seriam aqueles

amoldados ao art. 7º inciso VII, da Lei nº 8.137/90, segundo o qual “Constitui crime

contra as relações de consumo: […] VII – induzir o consumidor ou usuário a erro, por

via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do

bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação

publicitária”.

No  caso  em análise,  verificou-se  que  não  só  por  meio  das

divulgações veiculadas em redes sociais, mas também nos contatos pessoais que

eram realizados, o investigado identifica o “pacote de serviços” como sendo prestado

por uma “clínica”, na qual consultas médicas eram oferecidas, além de serviços de

nutrição e  personal training.  Contudo,  conforme se averiguou posteriormente,  os

indiciados não possuíam formação nas respectivas áreas.

2. Na sequência, os fatos de gravidade intermediária seriam os

de  encaminhamento  de  pacientes  para  aquisição  de  produtos  que,  embora

contassem  com  registro  no  órgão  sanitário  competente,  não  poderiam  ter  sido

comercializados  pelo  segundo  investigado,  já  que  este  não  possuía  a  devida

autorização para tanto.

Nesse cenário, e sempre tendo em vista o indispensável cotejo

com as peculiaridades do caso concreto,  a  ser  realizado pelo órgão consulente,

abre-se linha argumentativa para se sustentar a configuração do crime previsto no

art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137/1990:
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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; 

A  complementação  do  elemento  normativo  “impróprias  ao

consumo” vem indicada no Código de Defesa do Consumidor, conforme segue:

Art. 18 […]
§ 6° São impróprios ao uso e consumo: [...]
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; 

Isto  porque,  segundo  informado  pelo  próprio  consulente

referidos produtos eram sujeitos a controle especial.

3.  Por  fim,  o  terceiro  grupo  de  casos,  mais  graves,  dizem

respeito à venda dos anabolizantes “caseiros”. Aqui, possível a subsunção dos fatos

ao que dispõem os incisos I, III, ou V do art. 273, §1°-B, do Código Penal, conforme

material  encaminhado  anteriormente,  sempre  observadas  as  circunstâncias

probatórias do caso concreto indiquem o perfazimento de seus requisitos.

Necessário  sempre  salientar  que,  normativamente,  as

pesquisas efetuadas por este Centro de Apoio 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  o  fim de

subsidiar a Promotoria provocante. 

Curitiba, 11 de abril de 2019.

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