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DESTAQUE

Paciente aguarda atendimento no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, em junho de 2011: setores foram terceirizados para melhorar os serviços

Escuta irregular
beneficia médicos
Desembargador aponta erros nas investigações da polícia sobre fraudes no Conjunto
Hospitalar e interrompe o julgamento de 48 pessoas que podem se livrar de sentença
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

O

desembargador Miguel Marques e Silva,
d a 1 0 ª C â m a ra d e
Distrito Penal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, concedeu liminar ao
empresário Edson Aleixo, um
dos denunciados supostamente envolvidos no esquema de
licitações fraudulentas no CHS
(Conjunto Hospitalar de Sorocaba), investigados pela Operação Hipócrates, no ano passado. A decisão se estende aos
outros denunciados e suspende
a ação penal por tempo indeterminado.
O advogado de Edson Aleixo,
Paulo Fernandes de Lima, conseguiu o habeas corpus alegando constrangimento ilegal e
decisão não suficientemente
fundamentada. “Não houve
investigação preliminar para
apurar a prática do delito. Com
base em interceptações telefô-

nicas ilegais, que duraram dois,
quatro e até seis meses, os policiais fizeram uma devassa na
vida íntima dos suspeitos. Coisa de ditadura”, diz o advogado,
por telefone, ao BOM DIA.
Segundo Paulo Fernandes de
Lima, a lei 9.296/96 impede
que escutas telefônicas autorizadas pela Justiça ultrapassem
o limite de 15 dias. “A interceptação foi feita com base em denúncia anônima sem identificação da testemunha protegida. Não está nos autos.”
As escutas teriam sido prorrogadas por 19 vezes, em alguns
casos. O advogado afirma que
pediu uma investigação de

“abuso de poder” da polícia e
da autoridade judicial. “As escutas ilegais viciam toda a investigação. O inquérito ficou
prejudicado, afinal, a causa é
muito boa. A corrupção na saúde pública deve ser combatida”, afirma.
Segundo ele, seu cliente é
acusado de fraude em licitações
de próteses cirúrgicas. “Nenhuma delas foi questionada
pela diretoria do Conjunto Hospitalar e não são objeto de processo administrativo.”
OUTRO LADO /O promotor do
Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime

MISSÃO INSÓLITA

“Quero que o juiz anule toda a ação penal da
Operação Hipócrates e inicie outra investigação”
_Paulo Fernandes de Lima
Advogado de Edson Aleixo, um dos 48 denunciados pela polícia e MP

Organizado), Wellington Veloso, diz que a investigação partiu
de depoimentos de funcionários envolvidos no inquérito, na
condição de testemunhas protegidas, mas não anônimas.
“Fizemos diligências com o
GAS [Grupo Antissequestro de
Sorocaba] para fundamentar a
investigação. A alegação do advogado é inverídica”, afirma o
promotor, que critica a decisão
do desembargador Marques e
Silva. “Não há fundamento
nessa liminar de três linhas. Ele
deixa de explicar os motivos
para paralisar a ação.”
Conforme Wellington Veloso, a denúncia tem 421 laudas e
110 volumes de depoimentos e
investigações. “A liminar surpreende pela forma como foi
proferida. Vou reverter a decisão”, garante.
Não há prazo para o julgamento do mérito da liminar. “A
repercussão do caso é local [Sorocaba]. A ação deve ficar parada por meses”, diz o promotor.

