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PROCESSO Nº: 0810640-86.2019.4.05.0000 - HABEAS CORPUS CRIMINAL
IMPETRANTE: ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO
PACIENTE: JOSIVAN SILVA
ADVOGADO: Alberto Jorge Santos Lima Carvalho
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE /PB
RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira - 3ª Turma

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alberto Jorge Santos Lima
Carvalho em favor de JOSIVAN SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba,
resultante  da  decretação  da  prisão  preventiva  do  paciente  sem  que  estejam  presentes  os
pressupostos legais.

Da análise dos autos, extrai-se que o paciente, juntamente com outros empresários do ramo de
alimentos, está sendo investigado no âmbito da Operação Famintos pelo suposto envolvimento
em fraudes licitatórias  no município de Campina Grande-PB, notadamente na Secretaria  de
Educação, envolvendo empresas de fachada e desvio de verbas federais vinculadas ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

Constata-se  ainda  que  o  paciente  foi  preso  pela  Polícia  Federal  no  dia  12/8/2019,  em
cumprimento  a  mandado  de  prisão  preventiva  expedido  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  Federal  da
Paraíba, havendo sido negado o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
para tratamento de problemas de saúde (ids. 4207118 e 16992682)

Aduz  o  impetrante  que  o  paciente  é  empresário  de  conduta  ilibada  e  que  sua  situação
patrimonial é condizente com seus rendimentos, devidamente declarados perante os órgãos de
fiscalização e controle.

Sustenta  que  os  empresários  e  agentes  públicos  ouvidos  pela  Policial  Federal  não  fizeram
qualquer referência ao paciente, não havendo, portanto, indicação de que ele esteja envolvido na
prática de fraudes licitatórias.

Defende inexistir fato novo capaz de justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, já
que os diálogos extraídos de interceptações telefônicas apenas retratariam conversas desconexas
sem qualquer relação com fraudes licitatórias.

Assevera  que,  em nenhum momento,  o  paciente  afirmou  ter  perdido  seu  aparelho  celular,
havendo apenas dito que o havia deixado em loja na cidade de São Paulo para conserto, quando
lá  esteve para participar  de  congresso.  Afirma que  o  paciente  tem interesse em buscá-lo  e
entregá-lo à autoridade policial.

Afirma que o paciente sempre se colocou resiliente a investigação comparecendo e atendendo
prontamente  a  chamado  por  telefone  da  autoridade  policial  para  se  dirigir  até  a  delegacia
policial mesmo sabendo da possibilidade de decretação de prisão, nunca se furtou a cumprir
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com suas obrigações, mesmo enfrentando situação crítica de saúde.

Advoga, assim, que paciente não cometeu qualquer ato contrário à investigação criminal nem
possui envolvimento na prática de ilícitos penais, não se justificando, portanto, a decretação da
prisão preventiva para garantia da ordem pública ou por conveniência da instrução criminal.

Noticia, por outro lado, que o paciente se submeteu procedimento cirúrgico (tireoidectomia total
com esvaziamento  ganglionar  cervical  por  carcinoma papilífero)  para  retirada  de  tumor  na
tireoide,  cujo tratamento pós cirúrgico é  tão importante quanto o próprio ato  cirúrgico.  Em
consequência, faz-se necessária, além de medicação na reposição hormonal, a adoção de outras
medidas que estada e permanência no cárcere o impedem de seguir.

Alega que esse fato não foi considerado pelo Juízo de primeiro grau mesmo diante de laudo
médico  exarado  pelo  médico  responsável  pelo  ato  cirúrgico  e  um dos  que  acompanham o
paciente, onde este é enfático ao afirmar da impossibilidade de exposição a ambiente insalubre.

Faz ainda referência ao laudo elaborado pelo cirurgião de cabeça e pescoço Dr. Gilney Porto,
CRM - PB 6542, onde se enfatiza ainda mais a gravidade do estado do senhor Josivan, ao laudo
confeccionado pela Dra. Aline da Mota Rocha, Endocrinologista inscrita no CRM-PB 2940, que
encerra  o  documento  afirmando  que:  "O  não  controle  do  hipotireoidismo  poderá  trazer
consequências futuras para a sua doença, com possibilidade de recidiva tumoral", e, por fim, ao
laudo fornecido pela Dra. Dagjane Martins Frazão, Cirurgiã Torácia, inscrita no CRM - PB
6109, prescrevendo a necessidade de acompanhamento com realização de exames de imagem
para afastar "lesão metastática".

Conclui  afirmando  que  a  vasta  documentação  acostada  aos  autos  demonstra  que  a  atual
condição  clínica  apresentada  pelo  paciente  é  incompatível  com  o  seu  encarceramento,
especialmente diante da necessidade de acompanhamento por médicos de, no  mínimo, 3 (três)
especialidades, a saber: cirurgião de cabeça e pescoço (acompanhamento da cirurgia de câncer
na  tireoide),  endocrinologista  (acompanhamento  no  reajuste  hormonal)  e  cirurgião  torácico
(acompanhamento do nódulo pulmonar).

Requer,  ao  final,  o  deferimento  do  pedido  de  liminar  para  que  seja  concedida  liberdade
provisória o paciente,  mediante,  se for o caso, imposição de medidas cautelares diversas da
prisão,  ou  prisão  domiciliar  para  garantir  o  acompanhamento  e  tratamento  adequado a  sua
situação de saúde.

É o relatório.

A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de
flagrante ilegalidade ou abuso de poder atentatórios à liberdade de locomoção (AgRg no REsp
1362446/PE,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
16/08/2016,  DJe  29/08/2016;  AgRg  no  HC  22.059/SP,  Rel.  Ministro  HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2002, DJ 10/03/2003, p. 315).

Pelo teor do decreto de prisão preventiva, observa-se que a autoridade impetrada considerou,
além dos  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitivas,  as  seguintes  situações  como  sendo
ensejadoras da segregação cautelar: i) a necessidade de garantia da ordem pública, em face do
risco de reiteração criminosa, diante do grande número de contratos celebrados pelo investigado
com o município de Campina Grande e com outros municípios paraibanos a evidenciar que o
investigado continua se beneficiando da fraude; ii) o objetivo de evitar a fruição dos proveitos
da ação criminosa e a movimentação dos bens ocultos, diante da insuficiência das medidas de
sequestro para identificar o destino final dos recursos públicos desviados; e iii) a conveniência
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da instrumento criminal, em virtude da constatação de que o paciente retirou o chip de seu
aparelho celular para novo aparelho e descartou o aparelho anterior, destruindo as provas do
conluio nele contidas.

Essas situações, a meu ver, configuram, em tese, motivo suficiente para a decretação da prisão
preventiva (art. 312 do Código Penal), razão pela qual não vislumbro neste exame preliminar
ilegalidade  flagrante  ou  abuso  de  poder  por  parte  da  autoridade  impetrada  ao  decretar  a
segregação cautelar do paciente.

No que diz respeito ao pedido alternativo de prisão domiciliar, entendo igualmente que não
ficou caracterizada ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão proferida pela autoridade
impetrada (id. 16992682), uma vez que, a rigor, o tratamento de saúde do paciente poderá ser
realizado mesmo estando ele recolhido à prisão e, além disso, não constam dos autos provas de
que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme exige o
art. 318, inciso II, do CPP para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Oficie-se à autoridade impetrada para que, no prazo de 72 (setenta e duas horas) dias, preste as
informações que entender pertinentes ao julgamento deste feito, acerca dos fatos deduzidos na
inicial deste habeas corpus.

Após a juntada das informações, abra-se vista à Procuradoria Regional da República 5ª Região
para oferta do parecer.

Comunicações necessárias.

Recife, 16 de agosto de 2019.

Des. Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA
Relator
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