
                     
                      
                        

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DA __ VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES    –   SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Referências:

Procedimento Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-23

Inquérito Civil MPF nº 1.30.002.000077/2012-17

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da 

República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com legitimação nos 

artigos 129, inciso I,  da Constituição da República,  100, § 1º,  do Código Penal  e 24,  do 

Código de Processo Penal, oferece 

 DENÚNCIA

                                                                       contra

1.   HERBERT SIDNEY NEVES

2.  DIOGO CORREA NEVES

3.  MARCELO JOSÉ GONÇALVES

4.   LEONARDO MIRANDA
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5.     INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA – IMNE, 

Matrícula  CNEN 11506,  CNPJ  nº  29.251.097/0001-97,  localizado  na  Rua  Conselheiro 

Otaviano, 129, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ.

fazendo-o pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

         I – INTRODUÇÃO

Dentre os diversos tipos de tratamento indicados ao paciente oncológico  1, a 

radioterapia é um dos procedimentos mais utilizados, estimando-se (dados da Organização 

Mundial de Saúde) que em torno de 70% dos pacientes oncológicos farão uso de tal recurso, 

em alguma fase do tratamento. 

Um dos  tipos  de  radioterapia  se  dá  por  meio  de  emissão  de  raios  gama, 

utilizando-se,  como fonte,  aparelhos  com unidades  de  cobalto.  Esses  aparelhos,  contendo 

pastilhas  de  cobalto,  são  usados  como  fontes  externas,  mantendo-se,  nos  procedimentos, 

distâncias, da pele, que variam de 1 centímetro a 1 metro. 

Referidas pastilhas, por se tratarem de material radioativo, ficam alojadas na 

extremidade do braço do aparelho, protegidas por uma cápsula de aço inoxidável revestida de 

chumbo e urânio, para evitar que a radiação se propague em todas as direções, de modo a 

causar acidentes. Um mecanismo específico permite que se use o feixe de radiação somente 

quando desejado, por meio de abertura controlada da cápsula em que se encontra a pastilha de 

cobalto.

1 A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou, em artigo no início deste século, que onze milhões de 
pessoas são diagnosticadas com câncer anualmente, e que a doença representa 12,5% das mortes no mundo. 
No Brasil, dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, apontam, ao se observar 
as taxas de mortalidade, que o câncer se encontra sempre entre as primeiras causas de morte.
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O procedimento citado, que utiliza produto radioativo fonte de radioisótopo 

cobalto-60, em que a fonte é posicionada externa ao paciente,  com distância  estabelecida 

conforme o plano do tratamento, recebe o nome de Teleterapia 2 (também chamada de 

radioterapia externa). Também é conhecida por Teleterapia Gama.

Trata-se  de  procedimento de  alta complexidade,  cujos  recursos  para 

pagamento  provêm  da  União,  por  meio  do  Sistema  Único  de  Saúde  (rubrica  contábil 

03.04.01.009-0 – COBALTOTERAPIA).

O cobalto-60 (Co-60) utilizado possui um período de semidesintegração de 5,3 

anos  3.  Este  grande  período  de  meia  vida  permitiu  de  forma  favorável  a  aplicação  na 

medicina, pois o material radioativo é conservado por um longo período. 

Ressalte-se que, independente de uso, o material radioativo em questão emite 

radiação  continuamente,  sofrendo  perda  ao  longo  do  tempo  em  suas  propriedades  e 

atividade. Em outras palavras, a atividade terapêutica da fonte decai com o tempo, tornando-

se indispensável a troca das pastilhas de cobalto-60 a partir de um nível mínimo de taxa de 

absorção de radiação para a realização dos procedimentos de teleterapia. 

Tal limite 4 é estabelecido na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 20, de 

02 de fevereiro de 2006, da Agência Nacional  de Vigilância  Sanitária  (ANVISA), a  qual 

‘Estabelece  o  Regulamento  Técnico  para  o  funcionamento  de  serviços  de  radioterapia, 

visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral’.

Dispõe a RDC nº 20/2006, da ANVISA, em seu subitem 5.5.6, que: 

2 Tele, do grego “à distância”.
3 Considerando-se o material radioativo adquirido com carga plena. 
4 A unidade de dose que mede o valor esperado da energia depositada pela radiação ionizante em um volume  

elementar de matéria de massa é denominada Gray (símbolo Gy). 
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“Fica  vedada  a  utilização  de  fontes  de  CO-60  em  unidades  de 

teleterapia  Gama  com  taxa  de  dose  absorvida  inferior  a  50 

cGy/min, medida em um meio aquoso a 5 cm de profundidade, com 

distância fonte – superfície igual à distância fonte-isocentro, para um 

campo de 10cm x 10cm na superfície”.

Referido  limite  resulta  de  que,  quando  a  radiação  emitida  pela  pastilha  de 

cobalto  é  muito  baixa,  torna-se  necessário  aumentar muito  o  tempo de exposição  do 

paciente  a  essa  radiação (para  atingir  a  dose  de  radiação  prescrita  no  tratamento), 

aumentando-se  igualmente  e  exponencialmente  a  possibilidade  de  movimentação  física 

involuntária deste paciente, de tal modo que, em qualquer movimentação física mínima do 

paciente, a irradiação tende a se direcionar para outras partes sadias do corpo, além de se 

desviar da parte tumoral que deveria ser atingida. 

Oportuno registrar que os fins terapêuticos da irradiação aplicada com aumento 

do tempo de exposição do paciente, em razão de radiação abaixo do limite preconizado pela 

Anvisa, não têm comprovação efetiva. 

Segundo o conceituado Físico Médico Homero Lavieri  Martins, o fato de a 

atividade da pastilha se  encontrar  abaixo do limite  estabelecido não significa  que a  dose 

administrada seja diferente da dose prescrita, contudo fica pendente seu efeito biológico.

Considerando-se  as  possibilidades  de  aplicação  na  medicina,  a  Agência 

Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA)  assim  repercutiu  posição  já  assentada  na 

comunidade científica internacional: 

“A radioterapia  é  um  método  capaz  de  destruir  células  tumorais,  empregando  feixe  de 

radiações  ionizantes.  Uma  dose  previamente  calculada  de  radiação  é  aplicada,  em  um 
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determinado tempo, a um volume de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar todas as 

células tumorais,  com o menor dano possível às células normais circunvizinhas, à custa 

das quais se fará a regeneração da área irradiada”.

Naturalmente,  por  se  tratar  de  uso  de  material  radioativo,  existe  legislação 

específica  para  o transporte,  acondicionamento,  manuseio,  uso e  operação desse material, 

assim  como  existem  órgãos  específicos  para  a  fiscalização  e  controle  das  unidades  que 

utilizam referido material. 

Nesse sentido,  compete à  Comissão Nacional  de Energia  Nuclear  -  CNEN, 

autarquia federal, criada pela Lei n°4.118, de 27 de agosto de 1962, vinculada ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação, fiscalizar e controlar:

“(...)

d)  a posse,  a produção,  a utilização,  a industrialização,  a operação,  o transporte, o 

comércio, a importação e a exportação  de fontes, radioisótopos e demais materiais 

radioativos e equipamentos geradores de radiação para a aplicação na medicina, 

na indústria e na pesquisa científica.”

O uso desse material, em procedimentos de radioterapia externa (teleterapia), 

depende de equipe técnica autorizada pelo CNEN, sendo indispensável a presença de um 

Médico  Radioterapeuta  5 e  de  um Físico  Médico  responsáveis  pelo  serviço,  com  o  fim 

específico de se constatar o regular funcionamento da máquina de cobalto, evitando-se risco 

de  acidentes  bem  como  evitando-se  o  uso  da  irradiação  abaixo  dos  níveis  mínimos 

autorizados na legislação específica, no tratamento dos pacientes oncológicos.

 

Nos termos da RDC 20/2006, da Anvisa: 

5 Obrigatório o registro no Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR).
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“5.2.1 O serviço de radioterapia deve ter como Responsável Técnico 1 (um) 

médico radioterapeuta que responde pelo serviço de radioterapia perante a 

Vigilância Sanitária local;

5.2.3  O  serviço  de  radioterapia  deve  dispor  de  uma  equipe  assistencial, 

presente no local, qualificada e capacitada, e em número suficiente para a 

prestação da assistência a que se propõe. 

5.2.3.1 A equipe mínima deve ser composta por: 

a) Um Supervisor de Proteção Radiológica; 

b)  Médicos Radioterapeutas 6 em quantitativo correspondente a três 

horas  trabalhadas  para  cada  paciente  novo  tratado,  computados  no 

intervalo de 1 (um) ano; 

c)  Especialista em Física Médica de Radioterapia  7 em quantitativo 

correspondente  a  três  horas  trabalhadas  para  cada  paciente  novo 

tratado, computados no intervalo de 1 (um) ano; 

d)  Técnicos  em  quantitativo  correspondente  a  10  (dez)  horas 

trabalhadas para cada 50 (cinquenta) pacientes tratados ou simuladas 

ao dia.

                                               (...)”  (destacamos)

   II – DOS FATOS E DAS CONDUTAS DELITUOSAS

Na continuidade desta peça, haverá menção a um aparelho denominado acelerador linear, o qual  

também  empregado  no  tratamento  de  radioterapia  externa.  Trata-se  de  um  aparelho  de  alta  

tecnologia que supera amplamente os recursos da bomba de cobalto, e que utiliza alta energia para  

atingir  a  forma  do  tumor  e  destruir  suas  células  cancerígenas,  preservando  o  tecido  normal  

6 Nos termos da RDC 20/2006, da Anvisa: 
(…) 4.51 Radioterapeuta: médico com o título de especialista em radioterapia registrado no Conselho Federal 
de Medicina. 
4.52 Radioterapia: aplicação médica da radiação ionizante para fins terapêuticos, não abrangendo as terapias 
com fontes não seladas. 

7 Nos termos da RDC 20/2006, da Anvisa: (…) 
4.60 Supervisor de Proteção Radiológica em Física Médica de Radioterapia ou Supervisor de Radioproteção: 
Responsável Técnico pela proteção radiológica com certificação emitida pela CNEN, formalmente designado 
pelo Titular da entidade para assumir a condução das tarefas relativas às ações de proteção radiológica.

6



                     
                      
                        

circundante, com redução de efeitos colaterais. 

A  instalação  INSTITUTO  DE  MEDICINA  NUCLEAR  E 

ENDOCRINOLOGIA  –  IMNE  (Matrícula  CNEN  11506,  CNPJ  29.251.097/0001-97, 

localizada  na  Rua Conselheiro  Otaviano,  129,  Centro,  Campos  dos  Goytacazes  –  Rio de 

Janeiro)  possui  01  (um)  Equipamento  de  Telecobalto  AECL modelo  Theratron  780,  com 

autorização inicial  8, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para operação no 

serviço de Radioterapia externa (Cobaltoterapia), em 12 de abril de 1978.

Em 31 de maio  de 2010,  após inspeção na referida instalação,  a CNEN 

determinou a suspensão imediata da operação com material radioativo e/ou equipamento 

emissor  de  radiação,  por  meio  do  Ofício  nº  711/2010-CGMI/CNEN,  em  razão  de  o 

equipamento  de  Telecobalto  estar utilizando  fontes  de  CO-60  em  procedimentos  de 

Teleterapia Gama,  ou radioterapia externa (Cobaltoterapia),  com taxa de dose absorvida 

inferior a 50 cGy/min (contrariando norma expressa da ANVISA). 

Segue  íntegra  do  ofício  mencionado,  comunicado  à  Direção  da  referida 

unidade  hospitalar,  Sr.  Herbert  Sidney  Neves,  constando  a  folhas  114  do  Procedimento 

Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-23.

8 Informação,  por  meio  do  Ofício  418/2015-CGMI/CNEN,  datado  de  18  de  novembro  de  2015,  da 
Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a folhas  
82, do Procedimento Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-23.
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Por meio do Ofício nº 242/2015 – CGMI/CNEN, datado de 01 de junho de 

2015, constando a folhas 70, do Anexo I, do  Procedimento Investigatório Criminal MPF nº 

1.30.002.000194/2015-23,  a  Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear  informou,  ao  MPF, 

relativamente à suspensão do serviço de radioterapia, do IMNE, em 31/05/2010, que, “na 

ocasião  a  fonte  de  cobalto-60  irradiava  abaixo  dos  níveis  mínimos  necessários”, 

contrariando “uma decisão colegiada da ANVISA”, a qual estabelece “os limites para que 

uma fonte de cobalto possa continuar tratando os pacientes”.

Referida  norma,  como  já  antes  citada  (na  introdução),  é  a  Resolução  da 

Diretoria Colegiada ANVISA RDC nº 20/2006, que, em seu subitem 5.5.6, estabelece que:

“Fica vedada a utilização de fontes de CO-60 em unidades de 

teleterapia  Gama  com  taxa  de  dose  absorvida  inferior  a  50 

cGy/min, medida em um meio aquoso a 5 cm de profundidade, 

com  distância  fonte  –  superfície  igual  à  distância  fonte-

isocentro, para um campo de 10cm x 10cm na superfície”.

Importante  registrar  que  as  comunicações  oficiais  da  CNEN,  à  direção  da 

instalação  INSTITUTO  DE  MEDICINA NUCLEAR  E  ENDOCRINOLOGIA –  IMNE, 

informam  determinações  baseadas  em  seus  Relatórios  de  Inspeção  em  Serviço  de 

Radioterapia,  na  unidade,  portanto,  revestidos  da  natureza  técnica  e  formal  dos  trabalhos 

encarregados ao órgão de fiscalização e controle. 

Em 01 de julho de 2011, após inspeção e verificação da troca da pastilha de 

cobalto, no aparelho de Telecobalto da referida instalação, a CNEN comunica, ao Sr. Herbert 

Sidney Neves, por meio do Ofício nº 6126/2011-CGMI/CNEN (folhas 115 do Procedimento 

Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-23), a autorização para operação na 

área de Radioterapia, a partir da referida data.
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Igualmente,  verifica-se,  a  folhas  76/77,  do  Anexo  I,  do  Procedimento 

Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-23, no Parecer Técnico nº 5823/2011-

CGMI/CNEN que embasou a Autorização de Operação, em 01/07/2011, a informação, no 

campo Introdução: 

“O presente parecer técnico destina-se a avaliação da possibilidade de 

emissão de Autorização para Operação em uma instalação que está 

sem funcionamento por estar com a fonte de cobalto-60 aquém 

dos  limites  estabelecidos  a  cerca  de  1  ano,  tendo somente  agora 

viabilizado o processo de troca da fonte do irradiador clínico.”

                                      (destacamos)

Do exposto resta evidente que o serviço de radioterapia foi SUSPENSO, 

pelo  órgão de  fiscalização e  controle  CNEN, na instalação  INSTITUTO DE MEDICINA 

NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA – IMNE, no período entre 31/05/10 e 01/07/11, por 

contrariar a RDC 20/2006, da Anvisa, em seu subitem 5.5.6. 

Entanto, as provas obtidas na investigação são inequívocas no sentido de que 

o  serviço  de  Radioterapia  externa  (cobaltoterapia),  no  IMNE,  continuou  em 

funcionamento (contrariando suspensão de uso determinada pelo órgão de controle CNEN e 

resolução da ANVISA), em níveis abaixo do mínimo permitido.

Informação do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – 

DATASUS, em arquivo de mídia juntado a folhas 59 do Procedimento Investigatório Criminal 

MPF  nº  1.30.002.000194/2015-23,  atesta  o  pagamento,  pelo  SUS,  de  procedimentos  de 

Cobaltoterapia  (rubrica  contábil  03.04.01.009-0),  no  IMNE (Matrícula  CNEN 11506),  no 

valor de R$ 41.058,94 (quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), 

nos meses de junho, julho e agosto de 2010.
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Referidos procedimentos, com identificação do mês em que foram realizad 

Referidos  procedimentos  estão  listados,  em planilha  excel do DATASUS, a 

folhas 59 do Procedimento Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-23, sendo 

identificados a partir do número 931 ao número 1007 (inclusive), com dados dos valores e 

identificação  dos  pacientes  atendidos.  A numeração  citada  consta  na  primeira  coluna  da 

planilha citada. 

As  declarações  prestadas  pelo  Médico  Radioterapeuta  Leonardo  Miranda  e 

pelo  Físico  Supervisor  de  Radioproteção  Marcelo  José  Gonçalves,  responsáveis  técnicos 

autorizados pela  CNEN para a  prática de Teleterapia (radioterapia externa),  na  instalação 

IMNE,  ratificam  a  continuidade  e,  portanto,  a  realização  desse  procedimento 

(Cobaltoterapia), no período de SUSPENSÃO do serviço (junho, julho e agosto de 2010), 

contrariando determinação expressa do referido órgão encarregado de controle e fiscalização 

de uso e de operação de material radioativo.  

Em sua declaração ao MPF (em 19/11/2015 – doc. a folhas 66/68 e gravação 

no  método  audiovisual,  em  arquivo  de  mídia  a  folhas  72),  o  Médico  Radioterapeuta 

LEONARDO MIRANDA assinalou (destacamos):

“QUE atua especificamente no equipamento de bomba de cobalto 

do  Hospital  Dr Beda;  QUE o  tratamento  com bomba  de  cobalto 

sempre foi feito no Hospital Dr. Beda;  QUE trabalha no Hospital 

Dr. Beda, com a bomba de cobalto, desde 1976  (…); (…) QUE o 

isótopo da bomba de cobalto irradia continuamente, independente de 

estar  ligada,  em  uso  ou  não;  (…)  QUE  na  sala  de  aplicação  de 

radioterapia de cobalto,  o paciente fica isolado dentro da sala, com 

acompanhamento  por  técnico  e  médico;  QUE a duração  de  cada 

aplicação  de  radioterapia  por  cobalto  é  de  no  máximo  dois 

minutos;  QUE  em  pacientes  oncológicos  com  doença  menos 
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avançada dura em média, cada aplicação, 45 (quarenta e cinco) 

segundos; QUE a duração média da pastilha de cobalto é em torno de 

5 (cinco) anos; QUE a avaliação do equipamento de cobalto é feita por 

dosímetro,  pelo físico responsável;  QUE a atividade da pastilha de 

cobalto decai naturalmente; QUE em média as pastilhas são trocadas a 

cada  5  (cinco)  ou  7  (sete)  anos;  QUE ainda  que  tendo  caído  a 

potência  da radiação da pastilha do cobalto,  basta aumentar o 

tempo de exposição para atingir igual efeito, não havendo danos 

ao paciente; (…)  QUE na época anterior à suspensão do serviço 

com a pastilha de cobalto, há alguns anos, aumentava-se o tempo 

de aplicação/exposição do paciente oncológico, atingindo algo em 

torno a 5 (cinco) minutos, para obter o efeito necessário; QUE os 

níveis  de  radiação  são  medidos  pelo  dosímetro;  QUE sempre  teve 

dosímetro no Hospital Dr. Beda; QUE o CNEN não deixaria funcionar 

o hospital sem o equipamento de dosímetro (…); (…) QUE o período 

de suspensão efetuado pelo CNEN durou menos de 1 (um) ano (...)”.

Extrai-se,  ainda,  de  referida  declaração,  as  seguintes  passagens  conforme a 

seguir (destacamos):

A partir  
do tempo 

de 
gravação

Declaração

00:01:12 Respondendo à pergunta sobre qual a sua especialidade:

“Tenho duas… Ginecologia e radioterapia …”
00:02:28 Respondendo à pergunta sobre quantos aparelhos existem para o tratamento de 

oncologia em Campos:

“… Tem 2 aceleradores... um no Dr. Beda, 1 no Álvaro Alvim e tem uma bomba 
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de cobalto lá no Dr. Beda, que é onde eu trabalho (…)” 
00:10:28 Respondendo sobre como é feita a seleção dos pacientes a serem direcionados 

para tratamento no acelerador linear e para a bomba de cobalto:

“… (…) doentes avançados, por exemplo, eles usam mais a bomba, porque 

são  doentes  que  têm menos  chance  de  ter resultado  satisfatório  e… não 

ocupam tanto o horário daquele serviço que tem uma qualidade melhor...”
00:11:08 Respondendo se os pacientes são informados dos detalhes do tratamento quando 

eles chegam para receber o procedimento de radioterapia:

“…Normalmente eles chegam sabendo… ”  

Respondendo sobre se os pacientes sabem o que vai acontecer no corpo deles:

“Alguns sabem... outros não... (...) Um médico muitas vezes não sabe o que é 

radioterapia... (...) O doente que nós temos é de baixíssimo nível social. Ele 

sabe que tem câncer e que precisa tratar.”

Respondendo  sobre  se  os  pacientes  sabem que  existe  a  opção  de  tratar  com 

acelerador linear ou com bomba de cobalto:

“Não... eu acho que não... Pra mim não chega essa informação...”
00:12:40 Respondendo como é feito  o acompanhamento do paciente  dentro  da sala  de 

irradiação:

“… (…) Por câmara...”

Respondendo em seguida sobre quem acompanha:

“...o técnico e a gente médico… tem na sala dele e na minha...”
00:13:10 Respondendo  sobre  o  tempo  máximo  de  cada  aplicação  de  radioterapia  no 

aparelho de cobalto:

“  Dois  minutos…  no  máximo  dois  minutos  e  dez..  (...)  Isso  pra  doente 

grande... pra doente pequeno, lesão de diâmetro pequeno, quarenta e cinco 

segundos...”
00:14:58 Respondendo sobre o tempo de vida útil da pastilha de cobalto:

“… A vida útil dela a gente trabalha com um tempo de meia vida de cinco 

anos e pouco…”  
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00:17:45 Respondendo  sobre  o  que  acontece  com o  tratamento  quando  a  potência  da 

pastilha de cobalto é menor:

“... É igual. Ela só produz menos por minuto... (...) É só expor mais tempo... A 

quantidade final é a mesma... ”  

Respondendo sobre se não tem uma consequência o paciente ficar mais tempo na 

exposição à bomba de cobalto:

“Não, que a quantidade é a mesma...”
00:18:58 Respondendo sobre qual o nível de irradiação da pastilha de cobalto, na data da 

declaração:

“Ela está hoje em dia com um rendimento de 89 cGy/min... “

Respondendo sobre em que momento a pastilha de cobalto precisa ser trocada:

“É… abaixo de 60 a gente tem que trocar (…)”  
00:19:38 Respondendo sobre o tempo em que o serviço de radioterapia ficou suspenso:

“(...) tava trocando a fonte... tava fraquinha...” 

Respondendo se lembra quando foi isso:

“Não, mas faz uns três anos...”.

00:20:50 Respondendo sobre quem providenciou a troca da pastilha (2010):

“ (...) O dono do hospital.”
00:23:06 Respondendo sobre qual a consequência se for feita aplicação com irradiação da 

pastilha com rendimento baixo:

“Nenhuma... porque a dose é a mesma. (...) com a irradiação mais baixa, ela 

irrita  mais  a  pele...  é  igual  ao  sol...  quanto  mais  tempo  exposto,  mais 

queima...”
00:23:49 Respondendo ainda sobre o tempo de exposição do paciente oncológico quando o 

rendimento da pastilha de cobalto é baixo:

“Se eu fico muito tempo com o doente parado, na mesma posição, ele muda 

de posição...(...) quando o tempo é curto, o doente não tem tempo... hoje em 

dia tão usando fixadores na mesa, que o doente não tem como mexer...”

Respondendo sobre se é mais difícil controlar o paciente, com maior tempo de 
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exposição à radiação, mantendo-o sem movimentação:

“Mais difícil...”
00:30:48 Respondendo sobre o fato de a suspensão do serviço de radioterapia no Dr. Beda, 

em 2010, ter durado mais de ano:

“Mais de um ano não foi não... foi um tempo bom, mas não foi mais de um 

ano, não... (...) eu acho que não, não tenho certeza... (...) a gente vive disso, se  

tivesse parado ia viver como?...”

Em sua declaração ao MPF (em 19/11/2015 – doc. a folhas 69/71 e gravação 

no  método  audiovisual,  em  arquivo  de  mídia  a  folhas  72),  o  Físico  Supervisor  de 

Radioproteção MARCELO JOSÉ GONÇALVES assinalou (sem grifos no original):

“(…) QUE é Físico, com especialidade em Física Médica, atuando há 

aproximadamente  12  (doze)  anos  na  área;  QUE  atua  na  área  de 

radioterapia, a qual indicada exclusivamente para cânceres; (…) QUE 

em Campos trabalha no Hospital Dr. Beda;  QUE trabalha com 

equipamento de cobalto no Hospital Dr. Beda (IMNE) (…); QUE o 

médico,  no  caso  o  Dr.  Leonardo  Miranda,  avalia  o  paciente  e 

encaminha para o depoente, na condição de Físico, para dosar o tempo 

e  radiação a  ser  ajustados  para  a  aplicação;  QUE a sua função é 

calibrar  a  máquina  de  cobalto,  verificando  se  a  radiação  está 

adequada;  (…)  QUE  o  tempo  máximo  de  duração  da 

aplicação/sessão  é  de  2  (dois)  minutos;  QUE a  fonte  de  cobalto 

obedece  a  uma  constante  física,  irradiando  de  forma  contínua  e 

segura; QUE os testes têm histórico e são arquivados; QUE a fonte de 

cobalto  dura  eternamente, havendo  protocolos  que  prescrevem 

que a radiação não pode ser menor que 50 c/gy/min; (…) QUE a 

operação da fonte de cobalto abaixo do limite mínimo prescrito 
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não acarreta danos ao paciente, podendo se aumentar o tempo de 

exposição de aplicação da radiação no paciente, para corrigir a 

diminuição da radiação da pastilha de cobalto-60;  (…)  QUE o 

paciente  não  tem  a  opção  de  escolher  em  que  equipamento  será 

tratado; QUE a indicação do médico direciona o paciente oncológico 

para  a  fonte  de  cobalto-60  ou  para  o  acelerador  linear;  QUE  o 

acelerador  linear  permite  um  melhor  tratamento  do  paciente,  sob 

diversos aspectos;  QUE em 2009 avisou à direção do Hospital Dr. 

Beda que a fonte de cobalto iria se exaurir em 2010;  QUE em 

2010, informou à CNEN que a radiação estava muito baixa, e a 

CNEN suspendeu o uso da fonte de cobalto;  QUE a CNEN não 

lacra o equipamento de fonte de cobalto nem retira a fonte de cobalto 

após  a  suspensão  do  serviço;  (…)  QUE  até  a  instalação  do 

acelerador linear,  permaneceram os atendimentos  dos pacientes 

oncológicos com a fonte de cobalto; (…)”.

Em uma segunda declaração ao MPF (em 24/11/2015 – doc. a folhas 73/75 e 

gravação no método audiovisual, em arquivo de mídia a folhas 80), o Físico Supervisor de 

Radioproteção MARCELO JOSÉ GONÇALVES assinalou (grifos nossos):

A partir  
do tempo 

de 
gravação

Declaração

00:04:18 Respondendo  à  pergunta  sobre  quem  faz  parte  da  direção  do  Dr.  Beda 

atualmente:

“… Dr. Herbert… Herbert Sidney Neves …”
00:04:27 Respondendo à pergunta sobre se o Dr. Herbert é o diretor do hospital:

“… não sei … (…) sei que a gente sempre se reporta a ele… tem o Dr. Diogo 
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(…) mas o administrativo é ele … (…) sempre foi… (…)” 
00:05:06 Respondendo se a direção do hospital havia sido informada de que o nível da 

pastilha de cobalto havia ficado abaixo do limite mínimo de operação:

“não… ela não chegou a ficar abaixo… (…) essa dosimetria que a gente faz … 

ela... é pra verificar qual o nível de radiação da fonte… E tem um protocolo da 

Anvisa, da Vigilância Sanitária e da CNEN que diz que ela não pode chegar 

a um valor abaixo de 50…”
00:05:32 Respondendo se a pastilha não havia ficado abaixo do mínimo:

“… abaixo não, ela chegou a 50 e nós interrompemos imediatamente… (…) e 

a ideia não era trocar a fonte… a ideia era exaurir a fonte… e comprar um 

acelerador…”   
00:06:45 Respondendo sobre de  quanto  em quanto  tempo o declarante  informa ao  Dr. 

Herbert Sidney Neves sobre o nível de radiação da pastilha de cobalto:

“…  eu  falo,  não  envio…  (…)  falo…  comunico  diretamente…  a  ideia  de 

comunicar a ele não é reportar a ele o valor da fonte e sim comunicar que a 

fonte vai acabar… 
00:07:28 Respondendo se a comunicação, com antecedência, ao Dr. Herbert Sidney Neves, 

de que a fonte precisava ser trocada, foi feita no ano de 2010:

“foi… e foi dito na época que não ia trocar…”
00:11:02 Respondendo sobre informações de que, em 2010, quando houve a suspensão do 

serviço de radioterapia, o Hospital Dr. Beda não possuía equipamento de fonte de 

referência de estrôncio:

“não tinha… não tinha… a gente faz a dosimetria com o kit dosimétrico… (…) 

no  cobalto,  a  gente  tinha  em  inspeções  anteriores  a  essa  data  aí  uma 

recomendação da CNEN pra compra da fonte de referência… (…) A CNEN só 

recomendava, não exigia… mas eu vou falar pra vocês, fisicamente falando, eu 

como  profissional,  é  redundante...(…)  não  era  uma  exigência,  era  uma 

recomendação.” 
00:17:09 Respondendo  sobre  se  os  diretores  do  Hospital  Dr.  Beda  atuam,  participam, 
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opinam em todas as questões dos serviços prestados na radioterapia:

“Participam… Sempre participam…”  
00:20:22 Respondendo sobre quem tem conhecimento sobre as medições da radiação na 

pastilha de cobalto:

“o médico… toda a equipe não… O Dr. Leonardo… Dr. Leonardo e eu (…) esse 

valor de radiação vai gerar para o paciente um tempo que ele vai ficar na 

máquina… (…) a gente tem uma estimativa de tempo… por exemplo… a gente 

fala para os técnicos… você sabe que o tempo máximo é de um minuto,  um 

minuto e meio… se de repente você ver um tempo de 11 minutos, tá errado… não 

pode fazer…”
00:21:42 Respondendo  sobre  o  tempo  médio  de  exposição  do  paciente  à  radiação  na 

teleterapia:

“… um minuto, um minuto e meio… quando a fonte tava nova, há três anos 

atrás, era de 40 segundos… hoje tá em um minuto, um minuto e meio…”  
00:25:02 Respondendo sobre se as pessoas, que já se encontravam em tratamento, quando 

foi suspensa a radioterapia, em 2010, continuaram a ser tratadas no equipamento 

cuja Autorização de Operação havia sido suspensa:

“… sim… foi até o final… sim…” 
00:26:18 Respondendo sobre se a direção do Hospital  Dr.  Beda tinha ciência de que o 

procedimento de radioterapia permaneceu, mesmo com a suspensão do serviço:

“Tinha…  É…  Foi  uma  decisão  em  conjunto  com  a  direção  médica  e  a 

própria CNEN...”  
00:26:32 Respondendo se a CNEN autorizou a continuidade do serviço:

“É… não teve uma autorização prévia… (…) não teve nenhum documento 

legal...”

Respondendo  se  a  CNEN  então  só  foi  comunicada  sobre  a  continuidade  do 

serviço:

“É… porque a dose tava no limite… (…) tava assim, no limite (…)”  
00:27:41 Respondendo sobre quando comunicou à direção do Dr. Beda de que o nível de 
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radiação estava baixo, antes da suspensão em 2010:

“Ah… sempre… a gente tava sempre falando… Vai fazer o quê? Vai encerrar, 

vai comprar um acelerador?…”

Respondendo sobre o intervalo de tempo em que comunicou, à direção do Dr. 

Beda, antes da suspensão (em 2010), sobre o nível da radiação na pastilha de 

cobalto:

“Há meses… ano talvez… (…) eu cheguei a fazer a planta do acelerador… a 

ideia era desativar o cobalto…”

Relativamente à declaração do Físico Supervisor de Radioproteção Marcelo 

José Gonçalves,  de que a irradiação, no aparelho de Telecobalto,  não chegou a níveis de 

radiação  abaixo  do  limite  preconizado  pela  RDC nº  20/2006  –  subitem 5.5.6,  esta  não 

corresponde aos fatos, faltando com a verdade evidenciada e cabalmente provada ao 

longo da instrução do Procedimento Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-

23.

Oportuno  registrar  a  contradição  do  declarante  que,  em  seu  depoimento, 

informa “QUE em 2010, informou à CNEN que a radiação estava muito baixa, e a CNEN 

suspendeu o uso da fonte de cobalto”. A determinação de suspensão da CNEN é datada de 

31/05/2010,  e  não  posterior  ao  mês  de  agosto/2010.  Logo,  o  declarante  revela  o  seu 

conhecimento  da  suspensão  do  serviço  de  radioterapia,  no  ano  de  2010,  no  IMNE.  Tal 

declaração  é  apenas  confirmativa  de  algo  que,  na  qualidade  de  responsável  técnico  pela 

aferição dos níveis de radiação no aparelho, não lhe era possível desconhecer, a não ser que 

tivesse abandonado o serviço no período em questão. 

Veja-se,  no caso,  informação da Comissão Nacional de Energia Nuclear,  ao 

MPF,  contida  no  Ofício  nº  242/2015-CGMI/CNEN,  acerca  dos  motivos  da  suspensão do 

serviço de radioterapia no IMNE, em 31/05/2010:
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Ressalta-se,  na  questão,  que  todos  os  ofícios  e  comunicações  da  CNEN 

dirigidos ao IMNE,  desde a instalação do serviço de radioterapia, são endereçadas ao Sr. 

HERBERT  SIDNEY  NEVES  (conforme  constando  de  folhas  82  a  123,  na  informação 

prestada  ao  MPF,  para  a  instrução  do Procedimento  Investigatório  Criminal  MPF  nº 

1.30.002.000194/2015-23).  A ciência  dos  responsáveis  técnicos  decorre  de  suas  próprias 
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atividades, no setor de radioterapia, pelo qual respondem.

Oportuno  registrar  comunicação  assinada  pelo  Sr.  HERBERT  SIDNEY 

NEVES,  em  2005,  endereçada  à  CNEN,  na  qual  informa  medidas  adotadas  para  o 

cumprimento de condicionantes do Processo de Renovação da Autorização de Operação, em 

cópia a seguir. 
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Em 2009,  ano anterior à suspensão da radioterapia externa, por meio do 

Ofício nº  5119/2009-CGMI/CNEN, datado de 12/08/2009 (a folhas 112, do Procedimento 

Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-23), a CNEN comunica Autorização 

para Operação, de referido serviço, com as seguintes observações:

23



                     
                      
                        

No  Ofício  nº  711/201-CGMI/CNEN,  de  31/05/2010,  o  qual  determina  a 

suspensão imediata da operação com material radioativo, consta a seguinte observação:

Eis a síntese. 

A norma  RDC  nº  20/2006,  da  Anvisa,  é  baseada  em  critérios  científicos, 

incluindo consulta pública à comunidade radioterápica do Brasil. 

A CNEN licencia e controla a atividade nuclear no Brasil, cabendo a esta a 

emissão de Autorização de Operação de Serviços de Radioterapia, bem como fiscalização e 

controle de uso do material radioativo. 

Por  sua  vez,  a  ANVISA  detêm,  dentre  outras  competências,  “A 

regulamentação, o controle e a fiscalização de produtos e serviços que envolvam risco à 

saúde pública”, fazendo parte, dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização 

sanitária, “radioisótopos para uso diagnóstico  in vivo, radiofármacos e produtos radioativos 

utilizados em diagnóstico e terapia”.

Ao se tratar pacientes oncológicos com pastilhas de cobalto abaixo do nível 
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mínimo de radiação preconizado pela  Anvisa,  aumenta-se o tempo de exposição  destes  à 

radiação.  Isso  pode  ocasionar  irradiação  em  local  inadequado,  subdosando  o  tumor  e 

superdosando  tecido  sadio,  conforme  explicação  do  conceituado  Físico  Médico  Homero 

Lavieri Martins.

Ainda que não se discuta que o sujeito passivo deste crime é a coletividade, em 

razão de danos presumidos, identificamos, pontualmente, conforme constando, nos autos do 

Procedimento Investigatório Criminal nº  1.30.002.000194/2015-23, os seguintes relatos:
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A fls. 183/184, declaração de J.A.B. de M., atendido no mês de 
junho de 2010,  de que as  sessões  de  radioterapia,  no IMNE, 
duravam em torno de 30 (trinta) minutos. Radioterapia em razão 
de câncer de próstata.

A fls. 192/193, declaração de M.F.S., atendida no mês de junho 
de 2010, de que as sessões de radioterapia, no IMNE, duravam 
em torno de 20 (vinte) minutos. Radioterapia em razão de câncer 
de mama.

A fls. 218/219, declaração, de M.L.R.T. (sobre o atendimento de 
sua mãe M.L.C.R., no IMNE, no mês de junho de 2010) de que 
as sessões de radioterapia, no IMNE, duravam em torno de 20 
(vinte) minutos. Informou ainda, que durante as sessões sua mãe 
ficava “muito queimada” e que veio a falecer 4 (quatro) anos 
após  o  final  do  tratamento  de  radioterapia.  Radioterapia  em 
razão de câncer de mama.

A fls.  221/222,  declaração de N.B.O.,  atendida  nos  meses  de 
junho e julho de 2010,  de que as sessões de radioterapia,  no 
IMNE, duravam em torno de 20 (vinte) minutos. Radioterapia 
em razão de câncer de mama.

A  fls.  230/231, declaração,  de  O.T.S.,  relativamente  à 
radioterapia, no IMNE, a que se submeteu, em julho de 2010, 
sua companheira J.O.F. (com quem conviveu por algo em torno 
de 20 anos), de que esta veio a falecer pouco tempo depois da 
radioterapia.

A fls. 239/240, declaração, de J.B.S.P. (atendido no mês de junho 
de 2010) de que as sessões de radioterapia, no IMNE, duravam 
em torno de 25 (vinte e cinco) minutos, e que se sentiu muito 
mal nas sessões, apresentando queimaduras e evacuado sangue. 
Radioterapia em razão de câncer de próstata.

A fls. 243/244,  declaração de J.S.S.G., atendida nos meses de 
junho e julho de 2010, de que ficou com o seio direito muito 
queimado  durantes  as  sessões  de  radioterapia,  tendo  levado 
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aproximadamente  quatro  anos  para  se  recuperar  dessa 
queimadura. Radioterapia em razão de câncer de mama.

A  fls.  250/251,  declaração  de  P.F.S.M.,  sobre  as  sessões  de 
radioterapia  de  sua  mãe  M.M.F.S.  (falecida  em  11/06/2010), 
atendida  no  mês  de  junho  de  2010,  de  que  as  sessões  de 
radioterapia,  no  IMNE,  duravam  em  torno  de  15  (quinze) 
minutos. Radioterapia em razão de câncer de mama.

A fls.  258/259,  declaração  de  L.G.T.S.,  sobre  as  sessões  de 
radioterapia de sua mãe S.G.R. (falecida em fevereiro de 2012), 
em que relata que um médico, no Hospital Dr. Beda, falou que a 
radioterapia causou problema nos rins de sua mãe, tendo esta 
feito hemodiálise e, ainda, nos termos da declarante, falecido de 
problema renal. Radioterapia em razão de câncer de cólon de 
útero.

Ainda por conta da baixa atividade, há a necessidade de diminuir a distância 

foco-superfície, acarretando reações dérmicas (queimaduras) em muitos pacientes. 

O que temos, no referido descumprimento do subitem 5.5.6, da RDC 20/2006 – 

Anvisa, é a entrega de produto com redução de seu valor terapêutico e de sua atividade , 

portanto, deficiente em seus caracteres exclusivos, com prejuízo de sua identidade para fins 

de aplicação na medicina.

Com referido mal uso, aumenta-se significativamente tanto a probabilidade de 

não  se  matar  as  células  neoplásicas,  como a  de  matar  células  sadias,  que,  sobretudo  em 

tratamento oncológico, são de vital importância para a recuperação do paciente ou para uma 

sobrevida com mais qualidade.

Mais. A entrega de produto deficiente em suas características para uso na 

medicina se deu sem comunicação aos pacientes atendidos nos meses de junho, julho e 

agosto de 2010, no IMNE.  Dito de outra  forma,  os pacientes oncológicos atendidos nos 
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meses de junho, julho e agosto de 2010 não foram informados de que o procedimento de 

radioterapia a que seriam submetidos estava proibido pela Anvisa, assim como não foram 

informados de que havia ordem de suspensão imediata do serviço,  com efeito a partir  de 

31/05/2010, por parte da CNEN.

Importante salientar, no caso, que a CNEN sequer recomendou a paralisação do 

serviço  de  radioterapia  no  IMNE,  decidindo,  em  razão  do  decaimento  da  atividade 

terapêutica  da  pastilha  de  cobalto  (abaixo  do  permitido),  por  determinar  a  imediata 

suspensão do serviço.  De se notar  que  ainda uma recomendação teria  em si  um caráter 

imperativo, dado se tratar de material radioativo implicando alto risco à saúde pública, pelo 

não cumprimento das regras da legislação específica.

A empresa INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA 

(Matrícula CNEN 11506) recebeu, pelos procedimentos de radioterapia externa, efetuados nos 

meses de junho, julho e agosto de 2010, os valores correspondentes, via SUS. Nesse caso, o 

SUS pagou por procedimentos realizados em desacordo com determinação da Anvisa e da 

CNEN.  Em  outras  palavras,  a  União  pagou  por  procedimentos  de  alta  complexidade 

realizados sem as condições de adequação à legislação específica. 

Procedimentos estes realizados sem o conhecimento dos pacientes oncológicos 

de que tais procedimentos eram irregulares e de que estes procedimentos não teriam o efeito 

terapêutico  esperado,  bem como  de  que  a  sua  realização  aumentava  muito  a  chance  de 

ocorrência de efeitos colaterais, incluindo queimaduras severas, além de aumentaram muito a 

chance de causar dano à região circunvizinha à área tumoral, em vez de atingirem as células 

neoplásicas alvo do tratamento, em razão de provável movimentação involuntária deles (os 

pacientes), por exposição por mais tempo à radiação quando da realização dos procedimentos. 

É  de  relevo  registrar  que:  ainda  que  tivessem  tido  a  ciência  de  que  os 

procedimentos  seriam realizados  com irradiação  da  pastilha  de  cobalto  abaixo  do  limite 

mínimo de uso para fins na medicina, os pacientes não poderiam assinar qualquer autorização 
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para a realização desses procedimentos, por faltar a eles (os procedimentos) o preenchimento 

das  condições  terapêuticas,  de  aplicação na  medicina,  da  legislação vigente  e,  ainda,  por 

existir  ordem  imediata  de  suspensão  do  serviço  de  radioterapia,  no  IMNE,  a  partir  de 

31/05/2010, determinada pelo órgão encarregado de fiscalizar e controlar o uso de material 

radioativo no Brasil (CNEN), com base em Resolução da Anvisa.

Também é certo que eles (os pacientes), por estarem em condição de acentuada 

vulnerabilidade, em razão da própria doença oncológica, deviam ter sido (mas não foram) 

destinatários de proteção especial e continuada, em vez de se tornarem alvo de propósitos 

meramente comerciais (segundo uma lógica capitalista), que atentam contra a vida humana, 

como de fato o foram, nos meses de junho, julho e agosto de 2010, no IMNE.

A realização  de  procedimentos  fora  dos  parâmetros  técnicos  da  legislação 

vigente  pode,  ainda,  não  apenas  não  ser  efetivo,  como,  em  se  tratando  de  pacientes 

oncológicos, contribuir para o agravamento do estado da doença, pela falta de intervenção 

adequada, no momento oportuno, dado que a progressão da doença demanda ações rápidas e 

eficazes. 

                                     III – DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

1. Nesse contexto, os acusados Leonardo Miranda (Médico e Radioterapeuta) 

e  Marcelo  José  Gonçalves  (Físico  Supervisor  de  Radioproteção),  na  condição  de 

integrantes da equipe técnica responsável pelo serviço de radioterapia do IMNE, tendo 

conhecimento do decaimento da atividade terapêutica da pastilha de cobalto no equipamento 

de radioterapia da referida unidade hospitalar, entregaram, nos meses de junho, julho e agosto 

de  2010,  a  consumo/tratamento  de  pacientes  oncológicos,  por  meio  de  aplicações  de 

radioterapia,  produto  (fonte  de  radioisótopo  de  cobalto-60)  sem  as  características  de 

identidade e qualidade admitidas para a sua utilização na medicina, descumprindo o subitem 
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5.5.6,  da  RDC nº  20/2006,  da  ANVISA, bem como descumprindo determinação (de que 

tinham conhecimento), da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN (de suspensão 

imediata do referido serviço, com efeito a partir de 31/05/2010).

O acusado Leonardo Miranda é o Médico Radioterapeuta, na unidade IMNE, 

desde o ano de 1976. Segundo a Anvisa (RDC 20/2006 – subitem 5.2.1):  “O serviço de 

radioterapia deve ter como Responsável Técnico 1 (um) médico radioterapeuta que responde  

pelo  serviço  de  radioterapia  perante  a  Vigilância  Sanitária  local”.  Era,  portanto  o 

profissional incumbido da função de responsável técnico pelo serviço de radioterapia, na 

unidade, no período de suspensão do referido serviço.

Participou  diretamente  da  realização  dos  procedimentos  radioterápicos 

(domínio funcional e da ação típica) aos pacientes atendidos nos meses de junho, julho e 

agosto de 2010, na condição de Médico Radioterapeuta da unidade. Veja-se trecho de seu 

depoimento assinado:

“QUE atua especificamente no equipamento de bomba de cobalto 

do  Hospital  Dr Beda;  QUE o  tratamento  com bomba  de  cobalto 

sempre foi feito no Hospital Dr. Beda;  QUE trabalha no Hospital 

Dr. Beda, com a bomba de cobalto, desde 1976 (…); QUE na sala 

de aplicação de radioterapia de cobalto, o paciente fica isolado dentro 

da  sala,  com acompanhamento  por  técnico  e  médico;  (…)  QUE a 

duração de cada aplicação de radioterapia por cobalto é  de no 

máximo dois minutos; (...)”

E,  ainda,  trechos  de  seu  depoimento  conforme  transcrição  da  gravação 

audiovisual.

A partir  
do tempo 

Declaração
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de 
gravação
00:10:28 Respondendo sobre como é feita a seleção dos pacientes a serem direcionados 

para tratamento no acelerador linear e para a bomba de cobalto:

“… (…) doentes avançados, por exemplo, eles usam mais a bomba, porque 

são  doentes  que  têm menos  chance  de  ter resultado  satisfatório  e… não 

ocupam tanto o horário daquele serviço que tem uma qualidade melhor...”
00:12:40 Respondendo como é feito  o acompanhamento do paciente  dentro  da sala  de 

irradiação:

“… (…) Por câmara...”

Respondendo em seguida sobre quem acompanha:

“...o técnico e a gente médico… tem na sala dele e na minha...”
00:13:10 Respondendo  sobre  o  tempo  máximo  de  cada  aplicação  de  radioterapia  no 

aparelho de cobalto:

“  Dois  minutos…  no  máximo  dois  minutos  e  dez..  (...)  Isso  pra  doente 

grande... pra doente pequeno, lesão de diâmetro pequeno, quarenta e cinco 

segundos...”
00:14:58 Respondendo sobre o tempo de vida útil da pastilha de cobalto:

“… A vida útil dela a gente trabalha com um tempo de meia vida de cinco 

anos e pouco…”  
00:17:45 Respondendo  sobre  o  que  acontece  com o  tratamento  quando  a  potência  da 

pastilha de cobalto é menor:

“... É igual. Ela só produz menos por minuto... (...) É só expor mais tempo... A 

quantidade final é a mesma... ”  

Respondendo sobre se não tem uma consequência o paciente ficar mais tempo na 

exposição à bomba de cobalto:

“Não, que a quantidade é a mesma...”
00:18:58 Respondendo sobre qual o nível de irradiação da pastilha de cobalto, na data da 

declaração:

“Ela está hoje em dia com um rendimento de 89 cGy/min... “
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Respondendo sobre em que momento a pastilha de cobalto precisa ser trocada:

“É… abaixo de 60 a gente tem que trocar (…)”  
00:19:38 Respondendo sobre o tempo em que o serviço de radioterapia ficou suspenso:

“(...) tava trocando a fonte... tava fraquinha...” 

Respondendo se lembra quando foi isso:

“Não, mas faz uns três anos...”.

00:23:49 Respondendo ainda sobre o tempo de exposição do paciente oncológico quando o 

rendimento da pastilha de cobalto é baixo:

“Se eu fico muito tempo com o doente parado, na mesma posição, ele muda 

de posição… (...) quando o tempo é curto, o doente não tem tempo... hoje em 

dia tão usando fixadores na mesa, que o doente não tem como mexer...”

Respondendo sobre se é mais difícil controlar o paciente, com maior tempo de 

exposição à radiação, mantendo-o sem movimentação:

“Mais difícil...”
00:30:48 Respondendo sobre o fato de a suspensão do serviço de radioterapia no Dr. Beda, 

em 2010, ter durado mais de ano:

“Mais de um ano não foi não... foi um tempo bom, mas não foi mais de um 

ano, não... (...) eu acho que não, não tenho certeza... (...) a gente vive disso, se  

tivesse parado ia viver como?...”

Em razão da própria atividade, sabia que o produto radioisótopo cobalto-60 

com baixa atividade se mantinha exposto à venda e comercialização na unidade hospitalar em 

que  trabalha  como  Radioterapeuta,  sendo  entregue  a  pacientes  oncológicos,  sem  o 

conhecimento,  destes  pacientes,  de  que  a  atividade  da  pastilha  de  cobalto  se  encontrava 

abaixo do nível mínimo de rendimento para fins de utilização na medicina.

 O acusado Marcelo José Gonçalves é o Físico Supervisor de Radioproteção, 

na unidade IMNE, ocupando já esta função em 2009, bem como até a presente data. Segundo 
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a Anvisa (RDC 20/2006 – subitens 4.60 e 5.3.5): 

“4.60 Supervisor de Proteção Radiológica em Física Médica de Radiote-

rapia ou Supervisor de Radioproteção: Responsável Técnico pela proteção 

radiológica  com certificação emitida  pela  CNEN,  formalmente  designado 

pelo Titular  da  entidade para  assumir a  condução das  tarefas  relativas  às 

ações de proteção radiológica.

  (...)

“Compete  ao  Supervisor  de  Proteção  Radiológica  em  Física  Médica  de 

Radioterapia: 

a)  assessorar  o  Titular  do  serviço  de  radioterapia  e  o  Responsável 

Técnico sobre  todos  os  assuntos  relativos  à  segurança  e  proteção 

radiológica; 

b)  elaborar,  implementar e revisar o Plano de Proteção Radiológica 

com  a  frequência  nele  estabelecida,  para  garantir  que  as  fontes  e 

equipamentos emissores de radiações ionizantes sejam utilizados de 

forma  segura  de  acordo  com  as  normas  de  segurança  e  proteção 

radiológica vigentes e as restrições estabelecidas na Autorização para 

Operação concedida pela CNEN; 

c) calcular as blindagens de salas dos equipamentos de radioterapia; 

d) elaborar, implementar e supervisionar o programa de monitoração 

individual e de área, e manutenção dos registros gerados; 

e)  identificar  as  condições  que  possam  apresentar  exposições 

potenciais; ”. 

Suas funções e atividades exercidas guardam relação direta com a realização 

dos procedimentos radioterápicos (domínio funcional e da ação típica) aos pacientes atendidos 

nos meses de junho, julho e agosto de 2010. Veja-se trecho de seu depoimento assinado:
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“(…) QUE é Físico, com especialidade em Física Médica, atuando há 

aproximadamente 12 (doze) anos na área; QUE atua na área de radio-

terapia, a qual indicada exclusivamente para cânceres; (…) QUE em 

Campos trabalha no Hospital Dr. Beda;  QUE trabalha com equi-

pamento de cobalto no Hospital Dr. Beda (IMNE) (…); QUE o mé-

dico, no caso o Dr. Leonardo Miranda, avalia o paciente e encaminha 

para o depoente, na condição de Físico, para dosar o tempo e radiação 

a ser ajustados para a aplicação; QUE a sua função é calibrar a má-

quina de cobalto, verificando se a radiação está adequada;(...)”

E, ainda, trechos de seu depoimento conforme transcrição da gravação audiovi-

sual.

A partir do 
tempo de  
gravação

Declaração

00:05:06 Respondendo se a direção do hospital havia sido informada de que o nível da pastilha de 

cobalto havia ficado abaixo do limite mínimo de operação:

“não… ela não chegou a ficar abaixo… (…) essa dosimetria que a gente faz … ela... é 

pra verificar qual o nível de radiação da fonte…  E tem um protocolo da Anvisa, da 

Vigilância Sanitária e da CNEN que diz que ela não pode chegar a um valor abaixo 

de 50…”

00:05:32 Respondendo se a pastilha não havia ficado abaixo do mínimo:

“… abaixo não, ela chegou a 50 e nós interrompemos imediatamente… (…) e a ideia 

não era trocar a fonte… a ideia era exaurir a fonte… e comprar um acelerador…”   

00:07:28 Respondendo se a comunicação, com antecedência, ao Dr. Herbert Sidney Neves, de que 

a fonte precisava ser trocada, foi feita no ano de 2010:

“foi… e foi dito na época que não ia trocar…”

00:20:22 Respondendo sobre quem tem conhecimento sobre as medições da radiação na pastilha 

de cobalto:
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“o médico… toda a equipe não… O Dr. Leonardo… Dr. Leonardo e eu (…) esse valor 

de radiação vai gerar para o paciente um tempo que ele vai ficar na máquina… (…) 

a gente tem uma estimativa de tempo… por exemplo… a gente fala para os técnicos… 

você sabe que o tempo máximo é de um minuto, um minuto e meio… se de repente você 

ver um tempo de 11 minutos, tá errado… não pode fazer…”

00:21:42 Respondendo sobre o tempo médio de exposição do paciente à radiação na teleterapia:

“… um minuto, um minuto e meio… quando a fonte tava nova, há três anos atrás, era 

de 40 segundos… hoje tá em um minuto, um minuto e meio…”  

00:25:02 Respondendo sobre se as pessoas,  que já se encontravam em tratamento,  quando foi 

suspensa  a  radioterapia,  em 2010,  continuaram a  ser  tratadas  no  equipamento  cuja 

Autorização de Operação havia sido suspensa:

“… sim… foi até o final… sim…” 

00:26:18 Respondendo  sobre  se  a  direção  do  Hospital  Dr.  Beda  tinha  ciência  de  que  o 

procedimento de radioterapia permaneceu, mesmo com a suspensão do serviço:

“Tinha… É… Foi  uma decisão em conjunto com a direção médica e  a própria 

CNEN...”  

00:26:32 Respondendo se a CNEN autorizou a continuidade do serviço:

“É… não teve uma autorização prévia… (…) não teve nenhum documento legal...”

Respondendo se a CNEN então só foi comunicada sobre a continuidade do serviço:

“É… porque a dose tava no limite… (…) tava assim, no limite (…)”  

00:27:41 Respondendo sobre quando comunicou à direção do Dr. Beda de que o nível de radiação 

estava baixo, antes da suspensão em 2010:

“Ah…  sempre… a gente tava sempre falando… Vai fazer o quê? Vai encerrar,  vai 

comprar um acelerador?…”

Respondendo sobre o intervalo de tempo em que comunicou, à direção do Dr. Beda,  

antes da suspensão (em 2010), sobre o nível da radiação na pastilha de cobalto:

“Há meses… ano talvez… (…) eu cheguei a fazer a planta do acelerador… a ideia era 

desativar o cobalto…”

Em razão da própria atividade, sabia que o produto radioisótopo cobalto-60 

com baixa atividade se mantinha exposto à venda e comercialização, na unidade hospitalar em 

que  trabalha  como  Físico  Supervisor  de  Radioproteção,  sendo  entregue  a  pacientes 
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oncológicos, sem o conhecimento, destes pacientes, de que a atividade da pastilha de cobalto 

se encontrava abaixo do nível mínimo de rendimento para fins de utilização na medicina.

Na condição de responsáveis pela equipe técnica do serviço de radioterapia 

externa, no IMNE, os acusados Leonardo Miranda (Médico Radioterapeuta) e Marcelo José 

Gonçalves (Físico Supervisor de Radioproteção)  sabiam, tinham conhecimento da ordem de 

suspensão  imediata  (com  efeito  a  partir  de  31/05/2010)  do  serviço  de  radioterapia 

(determinada pela CNEN), a qual decorrente de que a fonte de cobalto-60 utilizada dentro do 

hospital,  no serviço  de radioterapia,  irradiava abaixo do limite  preconizado na  Resolução 

RDC nº 20/2006, da ANVISA, com identidade deteriorada e com o comprometimento de sua 

atividade terapêutica. 

A conduta  dos  acusados  Leonardo  Miranda  (Médico  e  Radioterapeuta)  e 

Marcelo José Gonçalves (Físico Supervisor de Radioproteção), no caso, se reveste de dolo, 

por meio omissivo.

Essa omissão acabou resultando em três meses de tratamento radioterápico sem 

qualidade, sem identidade e com rendimento da fonte de cobalto baixíssimo em contrariedade 

à legislação pertinente. 

De se notar que não houve tentativa de redirecionamento dos pacientes 

atendidos nos meses de junho, julho e agosto de 2010, no IMNE, para outros locais, 

ainda que em outro município, que pudessem receber e tratar referidos pacientes, sendo 

a decisão, de continuar o tratamento, de responsabilidade da equipe técnica de radioterapia e 

da direção da unidade hospitalar em questão.

Praticaram, no caso, o delito previsto no art. 273, § 1º e § 1º-B (incisos I,  

III e IV), do Código Penal (Crimes contra a saúde pública.) 

Considerando que os acusados continuaram, desse modo, tratando pacientes 
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oncológicos com produto sem a qualidade necessária e com valor terapêutico impróprio para 

o uso, e ocultaram desses pacientes que a pastilha de cobalto estava inapropriada, alterada, 

incompatível  com a disposição da RDC 20/2006,  da ANVISA – subitem 5.5.6,  violaram, 

assim, a proteção e defesa do consumidor e a qualidade dos serviços prestados.

Mais. Ocultaram dos pacientes oncológicos que havia determinação expressa, 

da  CNEN,  de  suspensão  imediata  do  serviço  de  radioterapia  que  lhes  foi  aplicado,  em 

procedimentos  de  teleterapia,  nos  meses  de  junho,  julho  e  agosto  de  2010.  Omitiram, 

portanto, dolosamente, informações relevantes aos consumidores (pacientes oncológicos) dos 

serviços de radioterapia externa, no período citado. 

Veja-se, por oportuno, trecho da declaração do acusado Leonardo Miranda.

A partir do 
tempo de  
gravação

Declaração

00:11:08 Respondendo se os pacientes são informados dos detalhes do tratamento quando eles 

chegam para receber o procedimento de radioterapia:

“…Normalmente eles chegam sabendo… ”  

Respondendo sobre se os pacientes sabem o que vai acontecer no corpo deles:

“Alguns  sabem...  outros  não...  (...)  Um médico  muitas  vezes  não  sabe  o  que  é 

radioterapia... (...) O doente que nós temos é de baixíssimo nível social. Ele sabe que 

tem câncer e que precisa tratar.”

Respondendo sobre se os pacientes sabem que existe a opção de tratar com acelerador 

linear ou com bomba de cobalto:

“Não... eu acho que não... Pra mim não chega essa informação...”

Praticaram,  nessa  perspectiva,  o  crime  do  artigo  66,  §  1º,  da  Lei  nº 

8.078/90. (Crimes contra as relações de consumo.)
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Referidas condutas constituem crimes formais, os quais se consumam com 

a própria conduta, independentemente de qualquer resultado de dano ou de perigo, por 

ser presumido por lei  9. Trata-se de danos presumidos, cujo sujeito passivo do crime é a 

coletividade.

Por terem, os acusados, ocultado, dos pacientes, informação relevante sobre o 

tratamento a que foram estes submetidos, favorecendo a obtenção de recursos, do SUS, pela 

instalação Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia – IMNE, em procedimentos de 

radioterapia que não poderiam ter sido realizados, nos meses de junho, julho e agosto de 

2010, em razão de negarem cumprimento à RDC 20/2006 (subitem 5.5.6), da Anvisa, e à 

ordem  de  suspensão  do  serviço  de  radioterapia,  na  unidade  favorecida,  pela  CNEN, 

praticaram o tipo penal do artigo 171, caput, do Código Penal, em desfavor da União.

As  comunicações  oficiais  da  CNEN (cujas  determinações  resultam de  seus 

Relatórios de Inspeção, os quais não são passíveis de desconhecimento pela equipe técnica 

responsável  pelo  serviço  de  radioterapia  na  unidade,  dado  que  a  eles  incumbe  o 

acompanhamento das próprias inspeções e/ou ciência imediata de suas conclusões), os termos 

de declaração dos acusados e de pessoas atendidas no período de suspensão, e as informações, 

prestadas, pelo DATASUS, relativas aos valores pagos pelos procedimentos de radioterapia, 

identificando-se como tempo de sua realização os meses de junho, julho e agosto de 2010, 

tudo  constando  nos  autos  de  instrução  (Procedimento  Investigatório  Criminal  MPF  nº 

1.30.002.000194/2015-23), formam conjunto probatório inquestionável dos crimes praticados 

pelos  denunciados  Leonardo Miranda (Médico Radioterapeuta)  e  Marcelo José Gonçalves 

(Físico Supervisor de Radioproteção), na unidade hospitalar IMNE.

2. Por sua vez,  os acusados Herbert  Sidney Neves e  Diogo Correa Neves,  na 

condição  de  proprietários  e  sócios-diretores  da  instalação  INSTITUTO  DE  MEDICINA 

9 CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Mirabete Julio Fabbrinni; Atlas Editora: 1999, p. 1503. 
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NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA – IMNE (Matrícula CNEN 11506), tendo conhecimento 

não  apenas  da  baixa  atividade  e  perda  do  valor  terapêutico  da  pastilha  de  cobalto  no 

equipamento de radioterapia da unidade hospitalar de que são proprietários e sócio-diretores, 

como também tendo  conhecimento  da  determinação,  pela  Comissão  Nacional  de  Energia 

Nuclear, de suspensão imediata do serviço de radioterapia (com efeito a partir de 31/05/2010), 

nada fizeram para interromper a entrega do serviço de radioterapia ao consumo de pacientes 

oncológicos na unidade, nos meses de junho, julho e agosto de 2010, permitindo, consciente e 

voluntariamente,  a  entrega,  por  meio  da comercialização de  aplicações  de  radioterapia,  a 

consumo/tratamento de pacientes oncológicos, de produto (fonte de radioisótopo de cobalto-

60)  sem  as  características  de  identidade  e  qualidade  admitidas  para  a  sua  utilização  na 

medicina, descumprindo o subitem 5.5.6, da RDC nº 20/2006, da ANVISA, e descumprindo a 

ordem de suspensão imediata determinada pela CNEN.

O  acusado  Herbert  Sidney  Neves,  na  condição  de  proprietário,  diretor  e 

administrador  da  instalação  INSTITUTO  DE  MEDICINA  NUCLEAR  E 

ENDOCRINOLOGIA  –  IMNE  (Matrícula  CNEN  11506),  era  o  destinatário  das 

comunicações da CNEN relativas ao serviço de radioterapia, sendo de seu conhecimento a 

determinação de suspensão imediata do serviço de radioterapia na unidade, não apenas pelo 

contato  com  o  referido  órgão,  mas  também  pelo  contato  direto  e  comunicação  dos 

responsáveis pela equipe de radioterapia em sua unidade, conforme se verifica também no 

depoimento do Físico Supervisor de Radioproteção Marcelo José Gonçalves, a seguir.

 

A partir 
do tempo 

de 
gravação

Declaração

00:04:18 Respondendo à pergunta sobre quem faz parte da direção do Dr. Beda atualmente:

“… Dr. Herbert… Herbert Sidney Neves …”

00:04:27 Respondendo à pergunta sobre se o Dr. Herbert é o diretor do hospital:

“… não sei … (…) sei que a gente sempre se reporta a ele… tem o Dr. Diogo (…) 

39



                     
                      
                        

mas o administrativo é ele … (…) sempre foi… (…)” 

00:07:28 Respondendo se a comunicação, com antecedência, ao Dr. Herbert Sidney Neves, de que 

a fonte precisava ser trocada, foi feita no ano de 2010:

“foi… e foi dito na época que não ia trocar…”

00:17:09 Respondendo sobre se os diretores do Hospital Dr. Beda atuam, participam, opinam em 

todas as questões dos serviços prestados na radioterapia:

“Participam… Sempre participam…”  

00:25:02 Respondendo sobre se as pessoas,  que já se encontravam em tratamento,  quando foi  

suspensa  a  radioterapia,  em 2010,  continuaram a  ser  tratadas  no  equipamento  cuja 

Autorização de Operação havia sido suspensa:

“… sim… foi até o final… sim…” 

00:26:18 Respondendo  sobre  se  a  direção  do  Hospital  Dr.  Beda  tinha  ciência  de  que  o 

procedimento de radioterapia permaneceu, mesmo com a suspensão do serviço:

“Tinha… É… Foi  uma decisão em conjunto com a direção médica e  a própria 

CNEN...”  

00:26:32 Respondendo se a CNEN autorizou a continuidade do serviço:

“É… não teve uma autorização prévia… (…) não teve nenhum documento legal...”
00:27:41 Respondendo sobre quando comunicou à direção do Dr. Beda de que o nível de radiação 

estava baixo, antes da suspensão em 2010:

“Ah…  sempre… a gente tava sempre falando… Vai fazer o quê? Vai encerrar,  vai 

comprar um acelerador?…”

Respondendo sobre o intervalo de tempo em que comunicou, à direção do Dr. Beda,  

antes da suspensão (em 2010), sobre o nível da radiação na pastilha de cobalto:

“Há meses… ano talvez… (…) eu cheguei a fazer a planta do acelerador… a ideia era 

desativar o cobalto…”

Anota-se ainda que, nos temos do Contrato Social da Sociedade Empresária 

Limitada  Instituto  de  Medicina  Nuclear  e  Endocrinologia  Ltda,  “a  sociedade  será 

administrada isoladamente pelo sócio Herbert  Sidney Neves, que terá o direito de uso da 

denominação social e de todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais”. Nesse 

caso, detinha o controle finalístico sobre o prosseguimento, interrupção ou consumação do 
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evento “sessão de radioterapia com ordem de suspensão imediata de funcionamento”.

O acusado Diogo Correa Neves, na condição de sócio e membro da direção 

médica do serviço de oncologia,  da instalação INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E 

ENDOCRINOLOGIA – IMNE (Matrícula CNEN 11506), tinha, em sua esfera de atuação, 

conhecimento das comunicações da CNEN relativas ao serviço de radioterapia, sendo de seu 

conhecimento a determinação de suspensão imediata do serviço de radioterapia na unidade, 

não  apenas  pela  posição  de  sócio  na  relação  contratual  da  instalação,  mas  também pelo 

contato direto e comunicação dos responsáveis pela equipe de radioterapia em sua unidade, 

conforme se verifica também no depoimento do Físico Supervisor de Radioproteção Marcelo 

José Gonçalves, a seguir.

A partir 
do tempo 

de 
gravação

Declaração

00:17:09 Respondendo sobre se os diretores do Hospital Dr. Beda atuam, participam, opinam em 

todas as questões dos serviços prestados na radioterapia:

“Participam… Sempre participam…”  

00:26:18 Respondendo  sobre  se  a  direção  do  Hospital  Dr.  Beda  tinha  ciência  de  que  o 

procedimento de radioterapia permaneceu, mesmo com a suspensão do serviço:

“Tinha… É… Foi  uma decisão em conjunto com a direção médica e  a própria 

CNEN...”  

Portanto,  os acusados Herbert Sidney Neves e Diogo Correa Neves  sabiam, 

tinham conhecimento de que a fonte de radioisótopo cobalto-60 (utilizada dentro do hospital 

do  qual  são  proprietários,  administradores  e  sócio-diretores),  no  serviço  de  radioterapia, 

irradiava abaixo do limite preconizado na Resolução RDC nº  20/2006, da ANVISA, com 

identidade deteriorada e com o comprometimento de sua atividade terapêutica. 

Essa omissão acabou resultando em três meses de tratamento radioterápico sem 
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qualidade, sem identidade e com rendimento da fonte de cobalto baixíssimo em contrariedade 

à legislação pertinente. 

De  se  notar  que  não  houve  tentativa  de  redirecionamento  dos  pacientes 

atendidos nos meses de junho, julho e agosto de 2010, no IMNE, para outros locais, ainda que 

em outro município, que pudessem receber e tratar referidos pacientes, sendo a decisão, de 

continuar o tratamento, de responsabilidade da equipe técnica de radioterapia e da direção da 

unidade hospitalar em questão.

Dito de outra forma, os sócios conheciam, cada qual, a sua posição de garante. 

Em razão da condição de sócio-diretores e detentores de uma parcela do poder decisório, na 

empresa,  decidiram  não  praticar  as  ações  esperadas,  as  quais  consistentes em  dar 

cumprimento  à  ordem  de  suspensão  imediata  do  serviço  de  radioterapia,  na  unidade 

hospitalar. Adotaram, ao revés, posição meramente comercial, com base em lógica capitalista.

Praticaram, no caso, o delito previsto no art. 273, § 1º e § 1ºB (incisos I, III 

e IV), do Código Penal (Crimes contra a saúde pública). 

Considerando  que  os  acusados  continuaram,  consciente  e  voluntariamente, 

desse modo, permitindo o tratamento de pacientes oncológicos com produto sem a qualidade 

necessária e com valor terapêutico impróprio para o uso, e ocultaram desses pacientes que a 

pastilha de  cobalto  estava  inapropriada,  alterada,  incompatível  com a disposição da  RDC 

20/2006, da ANVISA – subitem 5.5.6, violaram, assim, a proteção e defesa do consumidor e a 

qualidade dos serviços prestados.

Mais. Ocultaram dos pacientes oncológicos que havia determinação expressa, 

da  CNEN,  de  suspensão  imediata  do  serviço  de  radioterapia  que  lhes  foi  aplicado,  em 

procedimentos  de  teleterapia,  nos  meses  de  junho,  julho  e  agosto  de  2010.  Omitiram, 

portanto, dolosamente, informações relevantes aos consumidores dos serviços de radioterapia 

42



                     
                      
                        

externa, no período citado. 

Praticaram,  nessa  perspectiva,  o  crime  do  artigo  66,  §  1º,  da  Lei  nº 

8.078/90. (Crimes contra as relações de consumo.)

Referidas condutas constituem crimes formais, os quais se consumam com 

a própria conduta, independentemente de qualquer resultado de dano ou de perigo, por 

ser presumido por lei  10. Trata-se de danos presumidos, cujo sujeito passivo do crime é a 

coletividade.

Por terem, os acusados, consciente e voluntariamente, ocultado, dos pacientes, 

informação  relevante  sobre  o  tratamento  a  que  foram  estes  submetidos,  favorecendo  a 

obtenção de recursos, do SUS, pela instalação Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia 

– IMNE, em procedimentos de radioterapia que não poderiam ter sido realizados, nos meses 

de  junho,  julho  e  agosto  de  2010,  em razão  de  negarem cumprimento  à  RDC 20/2006 

(subitem 5.5.6), da Anvisa, e à ordem de suspensão do serviço de radioterapia, na unidade 

favorecida, pela CNEN,  praticaram o tipo penal do artigo 171,  caput, do Código Penal, 

em desfavor da União.

As  comunicações  oficiais  da  CNEN (cujas  determinações  resultam de  seus 

Relatórios  de  Inspeção,  os  quais  não  são  passíveis  de  desconhecimento  pela  direção  da 

unidade, dado que a eles incumbe o acompanhamento das próprias inspeções e/ou ciência 

imediata de suas conclusões), os termos de declaração dos acusados e de pessoas atendidas no 

período de  suspensão,  e  as  informações,  prestadas,  pelo  DATASUS,  relativas  aos  valores 

pagos pelos procedimentos de radioterapia, identificando-se como tempo de sua realização os 

meses de junho, julho e agosto de 2010, tudo constando nos autos de instrução (Procedimento 

Investigatório  Criminal  MPF  nº  1.30.002.000194/2015-23),  formam  conjunto  probatório 

inquestionável  dos  crimes  praticados  pelos  denunciados  Herbert  Sidney  Neves  e  Diogo 

Correa Neves, na unidade hospitalar IMNE.

10 CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Mirabete Julio Fabbrinni; Atlas Editora: 1999, p. 1503. 
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3. Cabe  ainda,  de  forma  inquestionável,  a  responsabilidade  da  instalação 

INSTITUTO  DE  MEDICINA NUCLEAR  E  ENDOCRINOLOGIA –  IMNE  (Matrícula 

CNEN 11506), unidade hospitalar, pelos produtos oferecidos no serviço de radioterapia. 

O serviço de radioterapia permaneceu em funcionamento, nos meses de junho, 

julho e agosto de 2010, descumprindo determinação de suspensão imediata  (com efeito a 

partir de 31/05/2010) do referido serviço, pela CNEN, recebendo, do Governo Federal, via 

SUS,  recursos  para  o  pagamento  dos  procedimentos  de  alta  complexidade  com fonte  de 

cobalto-60. Valor contabilizado em R$ 41.058,94 (quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e 

noventa e quatro centavos), na rubrica contábil 03.04.01.009-0 – COBALTOTERAPIA.

De  outro  modo,  temos  que  os  procedimentos  de  radioterapia  externa 

(teleterapia),  foram entregues,  a  pacientes  oncológicos,  sem a  sua  capacidade  terapêutica 

adequada,  ou,  ainda,  com  atividade  de  radiação  alterada,  reduzida,  bem  como  sem  o 

conhecimento destes de que o produto se encontrava com atividade abaixo do limite mínimo 

para uso na medicina.

Incide, nessa perspectiva, o crime do artigo 56, caput, § 1º, inciso I, e § 2º, 

da Lei nº 9.605/90. 

As comunicações  oficiais  da  CNEN (cujas  determinações  resultam de  seus 

Relatórios  de  Inspeção,  os  quais  não  são  passíveis  de  desconhecimento  pela  direção  da 

unidade,  dado que a ela  incumbe o acompanhamento das  próprias  inspeções e/ou ciência 

imediata de suas conclusões),  os termos de declaração dos acusados Leonardo Miranda e 

Marcelo José Gonçalves e de pessoas atendidas no período de suspensão, e as informações, 

prestadas, pelo DATASUS, relativas aos valores pagos pelos procedimentos de radioterapia, 

identificando-se como tempo de sua realização os meses de junho, julho e agosto de 2010, 
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tudo  constando  nos  autos  de  instrução  (Procedimento  Investigatório  Criminal  MPF  nº 

1.30.002.000194/2015-23), formam conjunto probatório inquestionável do crime praticado no 

âmbito  das  atividades  comercializadas  pela instalação  INSTITUTO  DE  MEDICINA 

NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA – IMNE (Matrícula CNEN 11506).

IV – DA TIPIFICAÇÃO LEGAL

Ipso facto,  o  Ministério  Público Federal  vem oferecer  DENÚNCIA contra: 

HERBERT  SIDNEY  NEVES,  DIOGO  CORREA  NEVES,  LEONARDO  MIRANDA e 

MARCELO JOSÉ GONÇALVES, considerando-os incursos no artigo 171, caput,  273, § 1º, 

e § 1ºB, incisos I, III e IV, do Código Penal, em combinação com o artigo 71 do referido 

diploma legal, bem como no artigo 66, da Lei nº 8.078/90, todos em concurso material de 

infrações; INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA, considerando-

o incurso no artigo 56, caput, e § 2º, da Lei nº 9.605/98. Requer, ainda, a aplicação, ao final 

do processo, em caso de condenação, do artigo 91, II, 'b', do Código Penal, com a perda, em 

favor da União, do valor auferido com os procedimentos radioterápicos indevidos (custeados 

pelo SUS), no valor de R$ 41.058,94 (quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e noventa e 

quatro centavos), corrigidos.

Ressalta-se, na oportunidade, a legitimidade das investigações do Ministério 

Público, já assentada exaustivamente, em todos os tribunais e cortes superiores, anotando-se 

que o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, firmou posição no sentido de que é 

perfeitamente possível que o órgão do Ministério Público promova a colheita de determinados 

elementos  de  prova  que  demonstrem  a  existência  da  autoria  e  da  materialidade  de 

determinado delito e que tal conclusão não significa retirar da Polícia Judiciária as atribuições 

previstas constitucionalmente, mas apenas harmonizar as normas constitucionais (arts. 129 e 

144) de modo a compatibilizá-las para permitir não apenas a correta e regular apuração dos 
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fatos supostamente delituosos, mas também a formação da opinio delicti; o art. 129, inciso I, 

da  Constituição  Federal,  atribui  ao  parquet a  privatividade  na  promoção  da  ação  penal 

pública;  o  Código de  Processo Penal,  de seu turno,  estabelece  que  o  inquérito  policial  é 

dispensável, já que o Ministério Público pode embasar seu pedido em peças de informação 

que concretizem justa causa para a denúncia. Portanto é princípio basilar da hermenêutica 

constitucional  o  dos  "poderes  implícitos",  segundo o qual,  quando a Constituição Federal 

concede os fins, dá os meios.  Se a atividade fim - promoção da ação penal pública - foi 

outorgada ao parquet em foro de privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar a 

colheita de prova para tanto, já que o CPP autoriza que "peças de informação" embasem a 

denúncia (STF, HC 91661/PE).

      V – DOS PEDIDOS

Requer  o  Ministério  Público  Federal  seja  a  presente  denúncia  recebida  e 

autuada, com citação dos denunciados para apresentarem resposta escrita, no prazo de 10 dias, 

nos termos do art. 396, caput, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei nº 11.719, 

de 20 de junho de 2008), sendo os acusados regularmente processados no rito estabelecido no 

CPP, artigos 394 e seguintes, até sentença final condenatória.

O  MPF  requer,  ainda,  a  juntada,  a  esta  Denúncia,  de  cópia  integral  do 

Procedimento Investigatório Criminal MPF nº 1.30.002.000194/2015-23, anexo (incluídos os 

arquivos de mídia). 

Oportuno ressaltar  que a não inclusão de fatos ou pessoas na denúncia não 

importará em arquivamento implícito, reservando-se a possibilidade de aditamento, para o fim 

de  sua ampliação objetiva  e/ou  subjetiva,  diante  do surgimento  de novos elementos  ou a 

identificação de outras pessoas, ou propositura de nova ação penal, no curso das investigações 

(entendimento  pacificado  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL:  ver,  por  todos,  HC 
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74193/RJ, 2ª T., Rel. Min. Maurício Correa, j. 22/10/1996, DJU 29/11/1996).

Para  deporem  sobre  os  fatos  ora  narrados,  requer-se  a  intimação  das 

testemunhas e vítimas infra-arroladas.

 Campos dos Goytacazes (RJ), 10 de março de 2016.

       EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA

                    Procurador da República
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