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DECISÃO
Trata-se de procedimento instaurado a partir de peças de informações remetidas pela

Anatel, em que relata que foi identificada a retransmissão de TVs clandestinas de respon-
sabilidade do Município de Carandaí/MG.

Acerca da questão, assim se manifestou a Procuradoria Regional da República:
Constata-se, assim, que a própria agência fiscalizadora, que firmou convênio com o Ministério

das Comunicações, entendeu que não era o caso de apreensão dos equipamentos, tampouco

de interrupção das retransmissões, ao revés, manteve o serviço funcionamento pelo prazo de

9 (nove) meses, para que o município pudesse regularizar a situação.

(...)

Diante de tal quadro, não há como se dizer que o Prefeito Municipal tenha violado o art. 183

da Lei nº. 7.472/97, vez que o Ministério das Comunicações e Anatel, tendo conhecimento da

irregularidade da transmissão, a tolera pelo prazo de 9 (nove) meses, visando a regularização,

tendo em vista que naquele município não há transmissão de outras emissoras.

Avulta ainda que não foi o Prefeito municipal, na condição de pessoa física que fez instalar e

funcionar a retransmissão de TV, mas o próprio município de Carandaí, de sorte que o alcaide

municipal não tem qualquer privilégio na transmissão, tampouco aufere lucro, pois é o mu-

nicípio o responsável pela transmissão dos programas.

(...)

Certamente após o prazo de 9 (nove) meses, a Anatel fará nova fiscalização visando apurar se

houve regularização, e se não houver, poderá formular nova representação (fls. 51/54).

Ao final, pugna pelo arquivamento do feito.
Ante o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria Regional da República, e de-

termino o arquivamento do presente feito, com fundamento no art. 29, XIII, do Regimento
Interno.

I.
Cumpra-se.
Brasília-DF, 15 de julho de 2013.

Juiz Federal ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO
Relator Convocado
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A U TO R : JUSTIÇA PÚBLICA
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DECISÃO
Consta da manifestação ministerial de fls. 754/761:

"Consoante exposto na Denúncia de fIs. 01-a/01-c, supra transcrita, o fato objeto dos autos

restringe-se à situação em que IRLAHI LINHARES MORAES, então diretora-proprietária da

Clínica Nossa Senhora do Rosário, localizada no município de Rosário/MA, e conveniada ao

Sistema Único de Saúde - SUS, teria cobrado, em 28.02.2001 (aqui verifica-se um equívoco na

Denúncia, porquanto, em verdade os fatos relacionados à internação em questão ocorreram no

final de janeiro de 1999, como já mencionado), da paciente MARIA ILANES DE SOUSA

OLIVEIRA, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em razão desta ter se submetido

a procedimento de parto cesariana na referida Clínica (fl. 365).

Entretanto, de acordo com o documento de fl. 370, o procedimento, além de ter sido custeado

pela paciente, também fora levado à conta o SUS.

Diante da situação ora apresentada, tem-se como oportuno salientar que o atendimento em

instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde é gratuito para o paciente,

porque é o Estado quem paga pelos procedimentos oferecidos.

Por essa razão, o profissional médico prestador de serviços, vinculado a esse sistema, é

impedido de exigir qualquer tipo de remuneração do paciente, mesmo que referente a tra-

tamentos pós-operatórios realizados no hospital.

Tal premissa, portanto, revela que o dever de cobrir as despesas decorrentes do procedimento

de parto ao qual foi submetida a paciente MARIA ILANES DE SOUSA OLIVEIRA sempre foi do

Sistema Único de Saúde. Em outras palavras, é dizer que a paciente MARIA ILANES tinha o

direito de usufruir do serviço gratuitamente, ao passo que o Sistema Único de Saúde - SUS

mostrava-se como responsável pelos custos deste serviço.

Desse modo, ao arcar, indevidamente, por um serviço que deveria ser gratuito, o único dano

possível de ser vislumbrado em razão de tal fato não extrapola a esfera dos particulares.

É nesse sentido, inclusive, que vem se posicionando a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE CONCUSSÃO. CO-

BRANÇA INDEVIDA A PARTICULAR DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITARES ATENDIDOS

PELO SUS. OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL

NÃO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de serviços médico/hospitares acobertados pelo SUS, embora possa

caracterizar o crime de concussão, não implica prejuízo direto à União ou mesmo indireto via

violação da 'Política Nacional'.

2. 'Compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito destinado a apurar crime de con-

cussão consistente na cobrança de honorários médicos ou despesas hospitalares a paciente

do SUS por se tratar de delito que acarreta prejuízo apenas ao particular, sem ofensa a bens,

serviços ou interesse da União' (CC 36.081/RS, ReI. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, TER-

CEIRA SEÇÃO, DJ. 01/02/2005 p. 403)

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 115582/RS - ReI. Ministro JORGE MUSSI -

TERCEIRA SEÇÃO - DJe 01/08/2012)

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCUSSÃO. ATENDIMENTO A USUÁRIO DO

SUS. VANTAGEM. OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO. INOCOR-

RÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE JURIS-

DIÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO CONFLITO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE
OFICIO.
1. Inexistência de conflito de jurisdição a ser dirimido, não se podendo dele conhecer, pois o

Juízo Federal não possui o poder de declinar de sua competência, haja vista já ter sido a

questão apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região mediante a interposição de

recurso em sentido estrito.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito destinado a apurar crime de con-

cussão consistente na cobrança de honorários médicos ou despesas hospitalares a paciente

do SUS por se tratar de delito que acarreta prejuízo apenas ao particular, sem ofensa a bens,

serviços ou interesse da União.

3. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus
quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer
coação ilegal.
4. Conflito não-conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para reformar o
entendimento exarado pelo Tribunal a quo e determinar seja o feito processado pelo Juízo de
Direito da 2ª Vara da Comarca de Ijuí/RS. (CC 36081/RS ReI. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA - TERCEIRA SEÇÃO DJ 01/02/2005 p. 403).
Igual entendimento é esposado por essa Corte Regional, conforme precedentes que abaixo se

colaciona:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -

SUS. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURADO. AGENTE PRIVADO.

1. A cobrança ou a complementação 'por fora' do preço do serviço prestado a segurado, por

médico ou por dirigente de hospital privado conveniado com Sistema Único de Saúde - SUS,

configura crime (concussão) da competência da justiça estadual visto como, o prejuízo recai

diretamente sobre o patrimônio do particular, e não sobre bens, serviços ou interesse da União,

de suas autarquias ou empresas públicas, de modo a fixar a competência da Justiça Federal

para processar e julgar a ação penal, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. Precedente do

Supremo Tribunal Federal. (cf. RE 429171/RS, 1ª Turma, ReI. Min CARLOS BRITO, unânime,

DJ de 11.02.2005.)

2. Anulação do processo, de ofício. Apelação prejudicada. (ACR 1999.37.00.001401-3/MA -

ReI. DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES - TERCEIRA TURMA - 08/09/2006

DJ P. 23).
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