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CONSTITUCIONAL. PENAL. COMPETÊNCIA. CONCUSSÃO. CRIME PRATICADO PELOS

RESPONSÁVEIS POR HOSPITAL PRIVADO E CONVENIADO AO SUS. ART. 109, IV, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPROVIMENTO DO

RECURSO CRIMINAL.

1. A Constituição Federal, em seu art. 109, IV, dispõe ser da competência dos juízes federais

processar e julgar '(...) as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou

interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (...)'.

2. A eventual cobrança indevida de valores, por médico ou dirigentes de hospital privado

conveniado ao Sistema Único de Saúde - SUS, não lesiona o patrimônio ou os interesses da

União, uma vez que somente atinge o paciente atendido. Incompetência da Justiça Federal.

Precedentes.

3. Recurso criminal improvido. (RCCR 2002.38.03.005200-7/MG; RECURSO CRIMINAL - ReI.

DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES - QUARTA TURMA -

07/05/2004 DJ P. 34)

Ante o exposto, e nada havendo nos autos que aponte para eventual prática de infração penal

em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou

empresas públicas (CF, art. 109, IV), bem como, considerando que os fatos se deram no

Município de Rosário/MA, e, ainda, que IRLAHI LINHARES MORAES exerce, atualmente, o

cargo de Prefeita daquele Município, gozando, pois, da prerrogativa de foro criminal perante

aquele Sodalício (CR, art. 29, X) requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL o declínio da

competência em favor do E. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Por fim, ressalte-se que, conforme extrato processual ora anexado, e de acordo com as

informações trazidas pela N. defesa de IRLAHI LINHARES MORAES quando da apresentação

da Exceção de Litispendência (fls. 406/408), já tramita naquele Tribunal de Justiça a Ação

Penal n. 216-49.2003.8.10.0115, a qual, ao que tudo indica (docs. de fls. 409/742), efe-

tivamente também trata do mesmo fato denunciado nos presentes autos, uma vez que na-

queles autos (além de outro fato) foi denunciada a cobrança indevida, por parte de IRLAHI

LINHARES MORAES, à paciente MARIA ILANES DE SOUZA OLIVEIRA, por procedimento de

parto ao qual foi submetida na Clínica Nossa Senhora do Rosário (v. Denúncias de fls. 410/414

e fls. 1-a/1-c).

Nesse quadro, forçoso o reconhecimento de que IRLAHI LINHARES MORAES ora responde a

duas ações penais pelo mesmo fato delituoso, circunstância que aponta para a procedência da

exceção de litispendência de fls. 406/408, a recomendar, também, a remessa do feito ao E.

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (ao qual compete pronunciar-se conclusivamente

sobre a alegação), perante o qual tramita, atualmente, a Ação Renal n. 0000216-

49.2003.8.10.0115." (fls. 757/761).
Isto posto, acolho a fundamentação supra, em que se evidência a incompetência desta

Corte para processar a causa, de forma que determino, nos termos do art. 29 do RITRF/1ª
Região, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para o que
entender pertinente ao processamento do feito.

Dê-se ciência à PRR/1ª Região.
Intime-se o indiciado.
Brasília-DF, 19 de julho de 2013.

HILTON QUEIROZ
DESEMBARGADOR FEDERAL
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D E C I S Ã O
Trata-se de peças de informação instauradas a partir de ofício encaminhado para o

Ministério Público Federal.
Os presentes autos foram recebidos e autuados em 08/07/2013 (fl. 17), com ma-

nifestação da PRR/1ª Região pelo arquivamento dos autos, exarada pelo Procurador Regional
da República Blal Yassine Dalloul, nos seguintes termos, in verbis:
Trata-se de peças de informação instauradas a partir do Oficio PR/AM n° 327/2013), contendo

notitia criminis apresentada pela "Comunidade Autazes", perante o Ministério público Eleitoral,

que a encaminhou para o Ministério público Estadual do Amazonas que, por sua vez, a

remeteu para o Ministério Público Federal daquele estado.

A remessa dos documentos para esta Procuradoria Regional da República deu-se pelo fato de

figurar como noticiado o prefeito municipal de Autazes/AM, o qual goza de foro por prerrogativa

de função no Tribunal de Justiça e, por simetria, em crimes da competência da Justiça Federal,

deve ser Julgado por essa Corte Regional.

As presentes peças informativas foram instruídas apenas com uma carta sem autoria com

identificação do subscritor (fls. 06) e com cópia de matéria do jornal Amazonas em Tempo

(fls.07), apontando, a carta, suposto enriquecimento ilícito do alcaide consistente na aquisição

de imóveis, em tese, com recursos provenientes do INCRA.

Nesta regional, o procedimento foi registrado, autuado e distribuído a este oficio.

II. ANÁLISE

Conforme relato, as presentes peças informativas foram instruídas apenas com uma carta

apresentada no suposto nome da "Comunidade Autazes" (referência que consta do envelope

de encaminhamento) e com cópia de matéria do jornal Amazonas em Tempo (fls. 06/07).

O jornal relata questões eleitorais e a carta aponta suposto enriquecimento ilícito do prefeito

municipal de Autazes/AM, Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, consiste na aquisição de

imóveis, em tese, com recursos provenientes do Incra.

Observando-se os documentos acima apontados, nota-se que não narram fato delituoso es-

pecìfico, com detalhes que posam servir de esteio a uma acusação de peculado-desvio ou

coisa do gênero, além do que não aponta qualquer meio de prova de que da aquisição, por

parte do noticiado, de bens imóveis com recursos desviados do INCRA.

Na verdade, não há sequer indícios da imputação feita pela noticiante, de forma que se

mostram por demais tênues os elementos probatórios em desfavor do noticiado e não há

agregamento de circustâncias para requisitar-se inquérito policial Com efeito,para instauração

de inquérito policial é preciso mais do que ilações ou meras conjecturas pessoais, sendo

necessário arcabouço indiciário mínimo que consubstancie a justa causa necessária para a

persecução penal.

Ademais, pelo que consta da própria matéria jornalística (fls. 07), a suspeita de entidade

noticiante que poderia consistir em ilícito, a saber, possível desvio de recursos do Incra, já é

objeto de apreciação pelo próprio Ministério Público Estadual Amazonense, o qual, certamente,

se vir indìcio de crime adotará as providências cabíveis.

Não bastasse isso, tem-se que a noticiante não é pessoa jurídica e não está qualificada autos,

o que também dificulta que se dê ás suspeitas crédito para além do que se confere á delatio

criminis anônimas, às quais não podem dar azo a persecução penal se não instruídas com

indícios satisfatórios, conforme já decidiu o pretório Excelso (Informativo n.629):

"As autoridade públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução (penal ou dis-

ciplinar), apoiando-se unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos anônimos.

É por essa razão que o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a

imediata instauração de "persecutio criminis" (...)".

Desta forma, da análise dos elementos coligidos aos autos emerge a ausência de justa causa

(art.395 do CPP) para qualquer providência de cunho penal contra Raimundo Wanderlan

Penalber Sampaio.

II. DO REQUERIMENTO

Posto isso, perante o órgão jurisdicional competente, o Ministério Público Federal requer o

arquivamento deste feito, sem prejuízo do disposto pelo artigo 18 do Código de Processo

Penal. (fls.14 a 16)

Acolho, pelos seus próprios fundamentos, a manifestação da PRR/1ª Região, acima
transcrita.

Pelo exposto, determino o arquivamento do presente procedimento, com base no art.
29, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal.

I.
Sem recurso, arquivem-se os autos. Cumpra-se.
Brasília (DF), 12 de julho de 2013.

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
(Relator)
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