
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

2º GRUPO CRIMINAL

HABEAS   CORPUS  Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   DA
VARA CRIMINAL DE UMUARAMA

IMPETRANTES: XXXXXXXXXXXXXXX

PACIENTE: XXXXXXXXXXXXXXXX 

RELATOR: DES. MÁRIO HELTON JORGE

PRONUNCIAMENTO

COLENDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Trata-se  de  Habeas  Corpus  impetrado  pelos

advogados XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI  em   favor   do   paciente  XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX,   objetivando   a   declaração   de   incompetência   da   Justiça

Estadual para o julgamento da Ação Penal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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1Os impetrantes sustentaram, em síntese, que: (a) o

paciente   foi   denunciado   pela   prática,   em   tese,   dos   delitos   de

organização   criminosa,   peculato   e   falsidade   ideológica,   nos   autos   nº

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  e XXXXXXXXX-

XXXXXXXXXXXXXXX; (b) o juízo a quo julgou improcedentes as exceções de

incompetência   promovidas   nos   autos   nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  e  XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX, sob o fundamento de que os valores repassados ao

fundo municipal de saúde foram incorporados ao município, aplicando,

portanto, a Súmula 209 do STJ; (c) contudo, “os recursos repassados a

XXXXXXXXX   tem   origem   no   Fundo   Nacional   de   Saúde,   vinculados   a

fiscalização   do   TCU   e   de   interesse   da   União,   atraindo   assim   a

competência   Federal”,   nos   termos   do   artigo   109,   inc.   IV,   da   CF;   (d)

conforme   narrado   na   denúncia   oferecida   nos   autos   XXXXXXXXXXXXX-

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, “cerca de 90% de todos os atendimentos realizados

pela XXXXXXXXXXXXXX são gratuitos aos pacientes, através do Sistema Único

de  Saúde,  o  qual  é  financiado  por  recursos  da  União,  mais

especificamente advindos do Fundo Nacional de Saúde”; (e) “a maior

parte   das   verbas   recebidas   pela  XXXXXXXXXXXX   são   provenientes   de

recursos da União, repassadas ao Fundo Municipal de Saúde pelo SUS,

de   modo   que   a   competência   para   prosseguimento   e   julgamento   do

presente   feito   é   da   Justiça   Federal”;   (f)   o   julgamento   das   referidas

ações penais pela Justiça Estadual viola o disposto nos artigos 5º, inc.

1 Por economia processual adotamos o relatório da decisão de mov. 10.1.
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XXXVII e LII e 109, ambos da CF; (g) os Tribunais Superiores possuem

entendimento no sentido de que as verbas repassadas pelo SUS, ainda

que na modalidade de transferência  fundo a fundo, como é o caso,

“ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação”, o que

atrai   a   competência   da   Justiça   Federal;   (h)   “a   verba,   ainda   que

incorporada   pelo   Município   de   Umuarama,   segue   estando   sob   a

fiscalização do Tribunal de Contas da União, pois sua incorporação não

retira   dos   recursos   o   caráter   originário   do   erário   federal”;   (i)   o

julgamento das referidas ações penais pela Justiça Estadual violará o

princípio   constitucional   do   juiz   natural.   Pediram,   liminarmente,   a

suspensão das ações penais decorrentes da operação metástase e, ao

final, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a incompetência

da 1ª Vara Criminal de Umuarama, bem como para decretar a nulidade

absoluta  de todos  os atos decisórios  praticados nas  ações penais nº

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  e xxxxxxxxx-

xxxxxxxxxxxxxxx. 

Encaminhado o presente  habeas corpus  ao Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o e. Desembargador Relator,

indeferiu o pedido liminar para o fim de suspender o trâmite das ações

penais  nº  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  e

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Após,  os  autos  foram  encaminhados  a  esta

Procuradoria de Justiça para pronunciamento.

3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

2º GRUPO CRIMINAL

É o breve relatório.

Passo à manifestação.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade

necessários  à  superação  do  juízo  de  prelibação,  impõe-se  o

conhecimento da   presente   ação   de  habeas   corpus,   a   qual,   em   seu

mérito, não deve ser concedida.

Compulsando   os   autos,   infere-se   que   o   paciente,

junto dos corréus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, no âmbito da denominada Operação Metástase, foi denunciado

em 02.07.2021 nos  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  pela prática, em

tese, dos delitos previstos nos artigos 299, caput, c/c art. 29, caput, por

no mínimo 57 vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal

(falsidade ideológica) (Fatos 01 a 57); no artigo 312, caput, c/c arts. 327,

§1° e 29,  caput, por no mínimo 66 vezes, na forma do art. 71,  caput,

todos do Código Penal (peculato) (Fatos 58 a 114 e Fatos 115 a 123).

Versa o presente writ na alegação de que o paciente

está sendo alvo de ação penal, cuja competência para o seu julgamento

pertence a Justiça Federal e não a Estadual.

Aduz que a acusação que recai contra o paciente e

demais corréus versa sobre desvio de verba pública oriunda do Fundo
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Municipal de Saúde de Umuarama/PR, a qual é repassada ao Município

pelo Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde. Logo,

no seu entender, referida verba estaria sujeita ao controle e fiscalização

pelo Tribunal de Contas da União e, por consequência, o processamento

e julgamento dos supostos crimes apurados na denominada Operação

Metástase compete à Justiça Federal.

Sem razão, contudo.

Da análise das disposições do CONVÊNIO N°004/2017

firmado   entre  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   e   a

empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   importante   destacar   o   teor   das   seguintes

cláusulas:

2CLÁUSULA   DÉCIMA   SEXTA   -  DOS   INSTRUMENTOS   DE
CONTROLE
1  -  O  convênio  contará  com  uma  Comissão  de
Acompanhamento,  constituída  por  representantes  do
HOSPITAL,   da   SECRETARIA,   e   do   Conselho   Municipal   de
Saúde, devendo reunir-se uma vez por mês.
2 - As atribuições desta Comissão serão a de acompanhar a
execução do presente convênio, principalmente no tocante
aos seus custos, no cumprimento das metas estabelecidas no
Documento Descritivo e à avaliação da qualidade da atenção
à saúde dos usuários.
3 - A Comissão de Acompanhamento do convênio será criada
pela SECRETARIA em até vinte dias após a assinatura deste
termo,   cabendo   ao   HOSPITAL,   neste   prazo,   indicar   à
SECRETARIA os seus representantes. (destacamos)

2 Mov. 1.2 – p. 29
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3CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA AVALIAÇÃO, VISTORIA E
FISCALIZAÇÃO:
1   -  A   execução   do   presente   Convênio   será   avaliada   pela
SECRETARIA, mediante procedimentos de supervisão indireta
e/ou local, sem prejuízo à observância do cumprimento das
cláusulas   e   condições   estabelecidas   neste   Convênio   e   nas
Portarias editadas pelo Ministério da Saúde, bem como da
reavaliação   trimestral   das   metas   físicas   e   de   qualidade
estabelecidas em termo aditivo;
2 - Sob critérios definidos em normatização complementar,
poderá,  em  casos  específicos,  ser  realizada  auditoria
específica;
3 - Periodicamente,  a SECRETARIA vistoriará  as instalações
do  HOSPITAL  para  verificar  se  persistem  as  mesmas
condições   técnicas   básicas   do   mesmo,   comprovadas   por
ocasião da assinatura deste Convênio, com acesso irrestrito a
todas   as   áreas   físicas   e   documentos   relacionados   com   as
ações de saúde conveniadas;
4 -  A fiscalização exercida pela SECRETARIA, sobre serviços
ora   conveniados,   não   eximirá   o   HOSPITAL   da   sua   plena
responsabilidade   perante   a   SECRETARIA   ou   para   com   os
pacientes   e   terceiros,   decorrentes   de   culpa   ou   dolo   na
execução deste Convênio;
5 - O HOSPITAL facilitará à SECRETARIA o acompanhamento
e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os
esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores
da SECRETARIA designados para tal fim. (destacamos)

4CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1- O HOSPITAL apresentará mensalmente a SECRETARIA, até
o terceiro (3º) dia útil do mês subsequente à prestação dos
serviços,  obedecendo  ao  cronograma  definido  pela
SECRETARIA,   as   faturas   nos   moldes   preconizados   pelo
DATASUS,   contendo   Autorização   de   Internação   Hospitalar
(AIH), Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), Autorizações
de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC, SISCOLO OU
SISPRENATAL) e outros que vierem a sucedê-los, ou, que a
estes forem acrescidos.

3 Mov. 1.2 – p. 29
4 Mov. 1.2 – p. 31
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2   -  Após   a   validação   dos   documentos   elencados   no   item
anterior, realizada pela SECRETARIA, o HOSPITAL, receberá,
até   o   último   dia   útil,   o   pagamento   referente   aos   serviços
autorizados (…). (destacamos)

Como bem analisou o juízo de primeiro grau na ação

de exceção de incompetência XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5:  “(…) Na

hipótese vertida, depreende-se do convênio firmado entre o Município de

Umuarama/PR   e   a   XXXXXXXXX   que   a   fiscalização   dos   serviços   e

pagamentos é efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município

e  por  uma  Comissão  de  Acompanhamento,  constituída  por

representantes   do   próprio   hospital,   da   Secretaria   de   Saúde   e   do

Conselho   Municipal   de   Saúde.   Não   constam   cláusulas   que   definam

obrigação de prestação de contas específicas perante o Governo Federal,

apenas   obrigações   para   manter   atualizado   o   Cadastro   Nacional   de

Estabelecimentos  de  Saúde  (CNES),  o  Sistema  de  Informações

Ambulatoriais   (SIA)   e   o   Sistema   de   Informações   Hospitalares   (SIH)   ou

outro sistema de informações que venha a ser implementado âmbito do

Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre este ponto, vide: seq. 12.4, 12.6 e 12.7

dos autos nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (…)” (destacamos)

Na  presente  hipótese,  constata-se  que  as

competências  de  controle,  avaliação,  vistoria,  fiscalização  e  de

prestação   de   contas,   todas,   de   acordo   com   as   cláusulas   acima

transcritas estão ao encargo de representantes e órgãos pertencentes

5 Mov. 13.1
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apenas ao Município de Umuarama, ou seja, sem qualquer ingerência de

qualquer órgão federal.

Ou   seja,   do   teor   dos   dispositivos   previstos   no

Convênio   004/2017   não   se   observa   sujeição   de   prestação   de   contas

perante órgão federal, de modo que, nos parece ser o caso da aplicação

da   súmula   209,   do   Superior   Tribunal   de   Justiça:  Compete   à   Justiça

Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e

incorporada ao patrimônio municipal.

Nesse   sentido   julgados   proferidos   pelo   Superior

Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CRIME
LICITATÓRIO.  DESNECESSIDADE  DA  MUNICIPALIDADE
PRESTAR   CONTAS   À   UNIÃO.   VERBA   INCORPORADA   AO
PATRIMÔNIO  MUNICIPAL.  COMPETÊNCIA  ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 209 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  –   STJ.   INÉPCIA   DA   DENÚNCIA.   PRECLUSÃO.   NÃO
INDICAÇÃO DO PONTO OMISSO. OFENSA AO ART. 619 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 1022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - CPC. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART.
381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECEITO
DIZ   RESPEITO   AO   CONTEÚDO   DA   SENTENÇA   E   NÃO   DO
ACÓRDÃO.  DESCABIMENTO.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.   DISPOSITIVO   DE   LEI   NÃO   APONTADO
EXPRESSAMENTE COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.   284   DO   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL   -   STF.   AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Consoante  orientação  jurisprudencial  desta  Corte
Superior,   o   documento   que   instrumentaliza   o   convênio
constitui peça chave para se aferir a competência na seara
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penal, dirimindo aparente conflito entre as Súmulas ns. 208
e 209 do STJ. São as cláusulas do convênio que revelam a
necessidade   ou   não   de   a  Municipalidade   prestar  contas  à
União sobre o cumprimento da avença (STJ, HC 198.375/BA,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 15/12/2016, DJe 10/2/2017).
2. No caso dos autos, restou demonstrado que a fiscalização
da   execução   do   contrato   seria   atribuição   do   Tribunal   de
Contas do Estado de São Paulo, conforme cláusula contratual
citada   pela   magistrada   sentenciante,   o   que   evidencia   a
desnecessidade   da   municipalidade   em   prestar   contas   à
União.
3. Nesse contexto, resta inaplicável o disposto na Súmula n.
208/STJ,   prevalecendo   a   competência   da   Justiça   Estadual,
conforme  dispõe  o enunciado sumular  n. 209  desta  Corte:
"compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito por
desvio   de   verba   transferida   e   incorporada   ao   patrimônio
municipal".
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1828858/SP,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN
PACIORNIK,   QUINTA   TURMA,   julgado   em   26/05/2020,   DJe
10/06/2020)

Ademais, muito embora a verba provenha dos cofres

da União, a responsabilidade da sua correta aplicação, na hipótese, é do

Município,   ou   seja,   a   malversação   de   tais   recursos   vem   em   prejuízo

desse, concluindo-se, portanto, ser da Justiça Estadual a competência

para o processamento e julgamento da respectiva ação penal.

Em   caso   semelhante,   este   Egrégio   Tribunal   de

Justiça:
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EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. - DENÚNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL POR  APLICAÇÃO INDEVIDA DE  VERBA
PARA  IMPLANTAÇÃO  DE  POÇOS  ARTESIANOS.  -
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJA
DECLARADO   A   INCOMPETÊNCIA   DA   JUSTIÇA   ESTADUAL
COM ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL. -
IMPOSSIBILIDADE.   -  VERBA   FEDERAL   INCORPORADA   AO
MUNICÍPIO.   -   INOCORRÊNCIA   DE   QUALQUER   INDÍCIO   DE
QUE AS CONTAS SERÃO  APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
CONTAS   DA   UNIÃO.   -   PREMATURA   INTERPRETAÇÃO.   -
COMPETÊNCIA   DA   JUSTIÇA   ESTADUAL EVIDENCIADA.   -
EXCEÇÃO REJEITADA. I. Conforme entendimento do Superior
Tribunal   de   Justiça,   corroborado   pela   súmula   209   daquele
aerópago,  a  competência  para  julgamento  de  feitos
relacionados a controvérsia noticiada nesta Ação Penal é do
Tribunal   de   Justiça   Estadual:   "compete   à   Justiça   Estadual
processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e
incorporada ao patrimônio municipal". II. Isto é exatamente o
caso   dos   autos,   vez   que,   conforme   relatado   na   Denúncia
Crime   de   fls.   02/04,   com   o   repasse   da   Verba   Federal,   o
Município teria pago o valor integral à empresa contratada,
sendo   realizado   somente   licitação   para   a   perfuração   dos
poços artesianos, deixando de constar no edital de licitação,
conforme cópias em apenso, as demais etapas da realização
da   obra,   quais   sejam,   o   tratamento   da   água,   a   rede   de
distribuição   e   as   ligações   domiciliares,   conforme   ofício   do
INCRA constante dos autos atestando que parte da obra não
foi   realizada,   ou   seja,   a   verba   já   estava   a   disposição   do
município, que pode utilizá-la da forma que pretendia, tanto é
que a insurgência na Ação Penal é justamente pela utilização
indevida. III. "5487 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONVÊNIO POR PARTE DE MUNICÍPIO CONTRA
ENTIDADE   CIVIL   SEM   FINS   LUCRATIVOS   -   AUSÊNCIA   DE
INTERESSE DA UNIÃO EM INTEGRAR A LIDE - APLICAÇÃO DA
SÚMULA 209 DO STJ - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- 1 - Compete à Justiça Estadual processar e julgar Ação de
Rescisão de convênio movida por Município contra entidade
civil   sem   fins   lucrativos,   em   decorrência   da   celebração   de
convênio entre aquele e a União, com o fim de creditar  e
transferir valores oriundos de recursos federais. 2 - Hipótese
que   se  assemelha  à  ratio  essendi que   ditou  a   Súmula   209
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(STJ)   no   sentido   de   que   "Compete   à   Justiça   Estadual
processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e
incorporada ao patrimônio municipal". 3 - Manifestação da
União   Federal   pela   ausência   de   interesse   na   lide,   ante   a
inexistência de convênio entre o Município e a Administração
Federal,   na   chamada   "transferência   Fundo   a   Fundo".   4   -
Conflito   conhecido,   para   declarar   competente   o   Juízo   de
Direito de Dom Eliseu-PA, o suscitado." (STJ - CC 38.043 - PA -
1ª T. - Rel. Min. Luiz Fux - DJU 05.04.2004) IV. Desta feita,
resta   evidente   que   foi   utilizada   Verba   Federal   mas   que   já
estava incorporada ao patrimônio Municipal, tanto o é, que
foi   repassada   pelo   próprio   município.   V.   A   controvérsia
jurisprudencial   é   unicamente   no   sentido   de   que   na   verba
oriunda   de   convênio   com   o   governo   federal,   é   necessário
identificar se esta, repassada em decorrência do convênio, já
foi   integrada   ao   patrimônio   da   municipalidade,   em   caso
positivo, a competência é da justiça estadual, como estatui a
súmula 209 do STJ, e em caso negativo, a competência é da
justiça federal como versa a súmula 208, porém apenas se
houver a imperatividade do município em prestar contas ao
tribunal de contas da união referente às verbas repassadas
pelo convênio com o governo federal é que se evidencia o
interesse da união federal na lide e revela que a verba ainda
não restou integrada ao patrimônio do município, mas não é
o caso dos autos, até porque a prestação de contas não foi
sequer ainda aprovada, pois prematura a indicação de que as
contas serão apreciadas pelo Tribunal de Contas da União.
(TJPR   -   2ª   C.   Criminal   -   EI   -   585243-9/02   -   Palmital   -     Rel.:
DESEMBARGADOR  LIDIO  JOSÉ  ROTOLI  DE  MACEDO  -
Unânime -  J. 24.09.2009)

Mercê do exposto, o parecer é no sentido de ser

negada  a  ordem de  habeas  corpus requerida,  nos  termos  da

fundamentação supra.

Curitiba, 29 de outubro de 2021.
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ADÉLIA SOUZA SIMÕES6

Promotora de Justiça designada em 2º Grau

6 – Gabinete 10 – 2º Grupo Criminal
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