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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ______ VARA 

FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO – RJ 

 

 

 

 

 

  

 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, com Título de Eleitor 81406401-24, 

Empresário da Construção Civil e Coronel Engenheiro Militar da Reserva Remunerada do 

Exército Brasileiro desde abril de 2000,  portador da Carteira de Identidade nº 50504-D, 

expedida pelo CREA, e inscrito no CPF/MF sob o número 128.595.321-53 e FÁTIMA 

APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA, brasileira, casada, com Título Eleitoral 

812868101-08, Advogada, portadora da Carteira OAB-RJ  146864 , residentes e domiciliados 

à Rua Ministro Lafayette de Andrada, 579, Barra da Tijuca –Rio de Janeiro –RJ, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, advogando em causa própria, e que recebe 

intimações de foro em geral em seu endereço profissional à Rua Ministro Lafayette de Andrada, 

579, Barra da Tijuca –Rio de Janeiro –RJ,  com fundamento no Art. 5º, LXIX, da Constituição 

da República Federativa do Brasil e no Art. 1º, da Lei 12.016 de 2009, nos termos da 

Constituição Federal, em seu inciso LXXIII, do art. 5º, CF e na Lei 4717/65 

em seu art. 1º, propor a presente 

AÇÃO POPULAR  CONTRA OMISSÃO, DANO AO ERÁRIO, NEGLIGÊNCIA 

E RISCOS PARA PACIENTES CRÍTICOS DE CTI E UNIDADE 

CORONARIANA INTERNADOS EM INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NO 

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO 

em face   das seguintes Autoridades Militares 

a)  Diretor do Hospital Central do Exército General de Brigada Médico 
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Alexandre Falcão Corrêa pessoa jurídica de direito público interno, o  qual se 

encontra vinculado à União Federal, Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, 

Hospital Central do Exército, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua 

Francisco Manoel, 126 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-270 

b) Diretor de Saúde do Exército-General de Divisão Médico TÚLIO FONSECA 

CHEBLI o qual se encontra vinculada à União Federal, Ministério da Defesa – Exército 

Brasileiro, Hospital Central do Exército, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede no 

QGEx - Bloco D - SMU | | Brasília-DF - DF | CEP: 70630-901 - Brasil ... Telefone. 61-

3415-5810 

 

c) Inspetor de Saúde do Comando Militar do Leste, General de Divisão Médico 

Gilberto Franco Pontes Netto, o qual  se encontra vinculado  à União Federal, Ministério 

da Defesa – Exército Brasileiro, Comando Militar do Leste , Inspetor de Saúde,  Pessoa 

Jurídica de Direito Público,   , com sede na Praça Duque de Caxias, 25, , 9º Andar, Centro 

- Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.221-260. 

 

d) Ordenador de Despesas  do Hospital Central do Exército – Tenente Coronel Edson 

Terra Pimenta, o qual se encontra vinculada à União Federal, Ministério da Defesa – 

Exército Brasileiro, Hospital Central do Exército, Pessoa Jurídica de Direito Público, com 

sede na Rua Francisco Manoel, 126 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-270 

e) Ex-Ordenador de Despesas do HCE- Tenente Coronel Maurício Real Ferreira o qual 

se encontra vinculada à União Federal, Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, 

Hospital Central do Exército, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua 

Francisco Manoel, 126 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-270 

f) Comandante da 1ª Região Militar- General de Divisão Laerte de Souza Santos o qual 

se encontra vinculado à União Federal, Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, 

Comando da 1ª Região Militar, com sede na Praça Duque de Caxias, 25, Ala Marcílio 

Dias, 4º Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.221-260 
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I- A SAÚDE NO EXÉRCITO BRASILEIRO- FUNDO DE SAÚDE DO 

EXÉRCITO 

Do site http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex, extrai-se 

“ FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO – FUSEX ( grifei)  

A assistência médico-hospitalar à família militar tem sido uma das principais prioridades  do 

Comando do Exército, que tem envidado esforços permanentes no sentido de melhorá-la e aperfeiçoá-la, 

seja na obtenção de recursos financeiros na esfera do governo federal, seja na aplicação judiciosa dos 

recursos disponibilizados e arrecadadados 

Importante fator para a manutenção do equilíbrio receita/despesa é o custo crescente da saúde em âmbito 

global, já que a inflação médica é muito superior à inflação oficial, em função da absorção de novas 

tecnologias de tratamento, bem como do aumento da expectativa de vida da população brasileira. 

 

O Departamento-Geral do Pessoal, a fim de enfrentar estes desafios e de proporcionar o  adequado 

atendimento aos beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx), dentre outras medidas, tem 

buscado a melhoria nos processos gerenciais, com a implantação de sistemas  informatizados de repasse 

de recursos e encaminhamentos, a revisão da legislação de assistência médico-hospitalar e o 

reequipamento e a modernização das Organizações Militares de Saúde. 

 

Cabe ressaltar que não tem havido contingenciamento de recursos do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx) 

por parte do governo federal e que o montante arrecadado pelo Fundo é totalmente orientado e aplicado 

na assistência médico-hospitalar dos militares, pensionistas e seus dependentes. 

 

O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas Militares e seus 

Dependentes (SAMMED) atende a cerca de 750 mil beneficiários em todo o território nacional, por 

intermédio de uma rede formada por 30 hospitais militares, 4 policlínicas e 28 postos médicos. 

 

Dentre os atendidos pelo SAMMED, 570 mil também são beneficiários do FUSEX, que é uma fonte 

de recursos que se destina a complementar a assistência médico-hospitalar. Tal Fundo é gerido por 169 

unidades gestoras, que atendem à família militar, ampliando o atendimento prestado pelo SAMMED por 

intermédio de uma rede de, aproximadamente, 6.573 Organizações Civis de Saúde e 3.367 Profissionais de 
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Saúde Autônomos, contratados, conveniados ou credenciados, possuindo as seguintes características que o 

diferenciam dos planos de saúde existentes no mercado: 

 inexistência de carência; 

 não possui limite de prazo para internações hospitalares; 

 não possui limite de prazo para internações em UTI; 

 possui ampla cobertura de procedimentos; 

 não restringe novas tecnologias, desde que necessárias e aprovadas pela Associação Médica 

Brasileira; 

 proporciona atendimento odontológico; 

 fornece órteses, próteses não odontológicas e artigos correlatos; 

 fornece, em muitos casos, medicamentos de alto custo; 

 tem baixo valor de contribuição, em comparação com os planos de saúde, principalmente para os 

menores graus hierárquicos; 

 perdoa a dívida de titulares falecidos ou a que extrapole a capacidade de pagamento do beneficiário; 

 possibilita atendimento no exterior, em casos específicos; 

 proporciona evacuação terrestre e aeromédica; e, 

 não onera o usuário com aumentos das contribuições decorrentes das mudanças de faixa etária. 

Todos os militares e servidores civis diretamente envolvidos no gerenciamento do FUSEx têm perfeita 

noção do excepcional papel social que o Fundo desempenha, amparando todos os que dele realmente 

necessitam, principalmente nos momentos de grande aflição pessoal ou familiar, motivados por 

enfermidades graves. E este reconhecimento é confirmado por depoimentos de inúmeros militares que, 

nesses momentos de grande dificuldade, puderam confirmar que o FUSEx foi o suporte que os amparou e 

minimizou seu sofrimento, fornecendo recursos para um atendimento médico-hospitalar de qualidade 

a todos os beneficiários, independente de seu grau hierárquico ou valor de sua contribuição, o que 

não seria viável caso o Fundo não existisse.” 

 

Portanto, destaca-se do texto acima que 570 mil pessoas são beneficiárias do Fundo de Saúde do Exército, 

que é bancado com descontos obrigatório de até 3,5% dos soldos e pensões da Família Militar. 

 

Das INSTRUÇÕES GERAIS PARA O FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (IG 30-32), extrai-se: 

 

4º   São considerados beneficiários titulares do FUSEx: 

I - militar do Exército, na ativa e na inatividade, contribuinte; e 

II - pensionista de militar, contribuinte. 
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E, do texto que está no site do Exército, destaca-se também que todos os militares e servidores civis 

diretamente envolvidos no gerenciamento do FUSEx tem perfeita noção do excepcional papel social 

que o Fundo desempenha. 

Portanto, qualquer omissão, dano ao erário e negligência com recursos na área de Saúde do Exército, 

tem grande repercussão social e é dever de qualquer contribuinte/beneficiário  do FUSEX representar, 

denunciar ou acionar a Justiça para corrigir problemas de gerenciamento e improbidades administrativas. 

 

II- CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA (CTI) E UNIDADE CORONARIANA 

DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO 

O Hospital Central do Exército é o maior e principal hospital do Exército Brasileiro e por sua complexidade, 

atende pacientes de todo o Brasil. 

Como todo hospital de grande porte, é obrigatório possuir Áreas de Terapia  Intensiva, no caso do HCE, 

foram distribuídas em  um Centro de Terapia Intensiva e uma Unidade Coronariana, ambos com a mesma 

característica de Unidade Fechada. 

Definição de Centro de Terapia Intensiva (CTI): o agrupamento, numa mesma área física, de mais de uma 

Unidade de Terapia Intensiva. 

Portanto, um CTI é mais do que uma UTI e no HCE, no novo projeto, são cinco UTIs 

Definição de Unidade Fechada: aquela unidade em que o Médico Especialista em Medicina Intensiva 

(Intensivista) é o assistente para conduzir o paciente de sua admissão até a alta, incluindo diaristas e 

plantonistas. 

Mesmo em países em desenvolvimento a UTI fechada é considerada a melhor estratégia levando a 

redução na mortalidade; menor duração de internamento; melhor utilização de recursos; satisfação 

familiar; e menor mortalidade (Hyzy 2010, Topeli 2005, Pronovost 2004).  

As Unidades Fechadas, como CTI, UTI devem  obedecer aos requisitos de Unidades de Terapia Intensiva 

determinados na RDC/Anvisa n. 50, de 21 de fevereiro de 2002, RDC/Anvisa n. 307, de 14 de novembro 

de 2002 e RDC/Anvisa nº. 189, de 18 de julho de 2003, e prover meios de garantir a privacidade dos 

pacientes. 
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Em 2013, foi decidido unificar no HCE o CTI I e II em somente um local , bem como reformar e ampliar 

a Unidade Coronariana/Hemodinâmica. 

Os projetos básicos foram feitos pela empresa de Engenharia Clínica CONSECLIN, que possuía contrato 

continuado com o HCE, sob supervisão da Seção de Planejamento e também da Divisão de Medicina do 

HCE. 

No final de 2013, os projetos foram concluídos e foram feitos dois pregões eletrônicos, o 29/2013 para 

reforma do CTI e o 30/2013 para reforma da Unidade Coronariana/Hemodinâmica. 

Com esses obras, as Unidades Fechadas CTI e Unidade Coronariana, passariam a atender todas as Normas 

da ANVISA, principalmente quanto à qualidade do ar e segurança elétrica. 

A qualidade do ar pela instalação de Ar Condicionado Central com Filtros HEPA e a segurança elétrica por 

meio de sistema IT Médico. 

Além disso, ambos os projetos aumentaram a quantidade de leitos e as condições de conforto, colocando 

as Unidades Fechadas do HCE no mesmo padrão dos melhores hospitais públicos e particulares. 

Concluindo esse item, essas obras, após sua conclusão, resultariam em grande benefício no 

atendimento da Família Militar. 

Infelizmente, até essa data não foram concluídas e os pacientes continuam, desde junho de 2014, a 

serem internados em instalações provisórias que os expõe em risco permanente de infecção hospitalar 

e choques elétricos que podem ser mortais, como se detalha a seguir. 

 

III- DOS RISCOS PARA PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CTI E UNIDADE CORONARIANA 

 

Conforme já narrado, as instalações provisórias para o CTI e Unidade Coronariana foram executadas para 

utilização em curto espaço de tempo e estão em uso há mais de três anos, porque não estão concluídas as 

obras do CTI e Unidade Coronariana, iniciadas em junho de 2014 e  paralisadas desde 27 de julho de 2015. 

Por omissão do atual Diretor do HCE e ouvidos moucos de Autoridades da Área de Saúde do Exército 

e outras com deveres funcionais quanto ao atendimento aos usuários do FUSEX, essa omissão em resolver 

as pendências exclusivamente administrativas e não técnicas sobre as obras do CTI e Unidade Coronariana  
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é gravíssima em termos de segurança hospitalar para os usuários porque  há dois riscos permanentes para 

os cerca de 40  pacientes críticos que estão internados nessas  instalações provisórias: 

 

a) Risco de infecção hospitalar por bactérias, vírus e ácaros, porque as instalações 

provisórias não possuem ar filtrado por Filtros HEPA 

(High Efficiency Particulate Arrestance).  

 

Esclarecendo, os filtros HEPA são críticos para evitar a propagação de bactérias e vírus 

através do ar e, portanto, de infecções. Tipicamente, os sistemas de filtro HEPA com fins 

médicos também incorporam sistemas de luz ultravioleta de alta energia para eliminar 

bactérias e vírus vivos aprisionados pelo elemento filtrante. Algumas unidades mais bem 

classificadas são capazes de reter até 99,995% de impurezas, o que assegura um alto 

nível de proteção contra a transmissão de doenças pelo ar. 

 

De NOTA TÉCNICA DA ANVISA de 16 de abril de 2009 obtida em 

http://www.saude.mt.gov.br:  

  

“ A RDC/Anvisa nº. 50 de 2002 adota como complementar es as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e estabelece no item 7.5.1 - Ar condicionado 

(AC): “Os setores com condicionamento para fins de conforto, como salas 

administrativas, quartos de internação, etc., devem ser atendidos pelos parâmetros 

básicos de projeto definidos na ABNT NBR 6401. Os setores destinados à assepsia e 

conforto, tais como salas de cirurgias, UTI, berçário, nutrição parenteral, etc., devem 

atender às exigências da ABNT NBR 7256. 

 

A instalação de minisplits ou aparelhos de ar condicionado de janela em áreas 

críticas de EAS nunca foi permitida, porém muitos estabelecimentos de saúde 

possuem estes equipamentos instalados nestas áreas, em desacordo com a legislação 

e normas técnicas vigentes. “ 

 

As instalações provisórias do CTI e Unidade Coronariana utilizam splits e aparelhos de 

janela. Portanto, não atendem as normas para serem consideradas instalações que 

podem ficar indefinidamente nessa situação. 
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A Norma 7256 da ABNT estabelece os requisitos mínimos para projeto e execução 

de instalações de tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 

Dessa Norma extrai-se o item 5.2 

 

“5.2 Risco de infecção  

5.2.1  

Certos agentes infecciosos podem permanecer indefinidamente em suspensão no ar; 

99,9% dos agentes microbiológicos presentes no ar de EAS podem ser retidos em 

filtros finos de alta eficiência, por formarem grumos e se aglomerarem com poeiras 

em colônias. Em certas áreas críticas a utilização de filtros A3 (HEPA) é 

obrigatória.” 

 

De uma matéria na Internet sobre qualidade do ar em hospitais extrai-se: 

“ Segundo a médica infectologista e coordenadora da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar do Hospital Universitário, Andyane Tetila, pessoas que estão rotineiramente 

em locais onde não há manutenção dos sistemas de ar ou ventilação tendem a 

apresentar doenças respiratórias.  

 

“Muitas das doenças são alergias denominadas de "síndrome do edifício doente", 

designado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) na década de 80”, explica. 

No caso dos hospitais, a médica ressalta que os sistemas de ar e ventilação devem 

passar por manutenção e limpeza periódicas, além de rigorosas, já que são 

encontrados facilmente micro-organismos que transmitem infecções respiratórias 

complicadas, como tuberculose e o vírus influenza. 

“Nestes ambientes, pacientes encontram-se debilitados e apresentam maior risco de 

evolução para um quadro de infecção grave se forem expostos a novos agentes.  

Além disso, também há o comprometimento da saúde ocupacional, dos profissionais que 

atuam nas instituições”. 

A médica, com mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela UFMS 

(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), afirma ainda que os riscos à saúde 
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ocasionados pelos aparelhos de ar condicionado ou dutos de ar em sistemas de ventilação 

ocasionam primeiramente o ressecamento das vias aéreas, devido a baixa umidade do ar. 

“Além dos quadros de infecção, podem também desencadear quadros alérgicos como 

rinite, asma e sinusite”. 

As instalações provisórias do CTI e Unidade Coronariana estão em uso há mais de 

três anos e não possuem ar filtrado. 

Cabe ressaltar que, após a morte do ministro das Comunicações, Sergio Motta, em 

1998, após contrair uma bactéria que se aloja no ar-condicionado, a Legionella, o 

Ministério da Saúde baixou portaria exigindo a higienização mensal dos aparelhos de ar-

condicionado. A bactéria oportunista ataca, principalmente, pessoas com sistema 

imunológico debilitado, como pacientes críticos de CTI e Unidade Coronariana. 

A doença do legionário é uma forma severa de pneumonia. Ela é causada pela bactéria 

Legionella pneumophyla e outros tipos de Legionella. A doença do Legionário não passa 

de pessoa para pessoa, as bactérias normalmente se propagam por meio dos sistemas 

de ar condicionado dos locais. 

Apesar da doença do Legionário afetar os pulmões, ela também pode causar infecções em 

feridas e em outras partes do corpo, incluindo o coração.  

Portanto, está comprovado porque é essencial que os pacientes críticos do CTI e Unidade 

Coronariana, bem como os profissionais de saúde intensivistas, deixem de respirar ar sem 

filtragem. 

As interações entre os seres humanos são muito complexas. A abordagem de um conflito 

moral utilizando apenas como referencial um código de ética é quase sempre insuficiente.  

A ética da responsabilidade demanda uma reflexão muito mais profunda, uma discussão 

sobre a essência do homem e seu papel na sociedade. 

 A responsabilidade de Médicos que dirigem Hospitais, como o General Falcão e seus 

Superiores na Área de Saúde, o Diretor de Saúde General Túlio e o Inspetor de Saúde do 

Comando Militar do Leste   é inerente a uma profissão construída desde sua origem 

não somente sobre o altruísmo e a humanidade, mas também compaixão, coragem 

e tolerância. 
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Pacientes críticos respiram ar não filtrado em aparelhos instalados há 

mais de três anos em instalações provisórias do CTI e Unidade 

Coronariana. 

O atual Diretor do HCE, General MÉDICO FALCÃO, o Inspetor de Saúde do 

CML, General   MÉDICO PONTES NETTO e o Diretor de Saúde do Exército, 

General MÉDICO TÚLIO, esqueceram-se da humanidade, do altruísmo em não 

colocar interesses pessoais ou omissões acima dos interesses dos pacientes e 

comprovaram que não possuem compaixão e coragem para resolver problemas 

administrativos sanáveis (há inúmeras jurisprudências do TCU sobre esse tema de 

suspensão de obras). 

 

 

As fotografias abaixo, de uma obra executada em hospital  e outra, quase que concluída, 

no HCE (CTI) que foi suspensa por problemas exclusivamente administrativos não 

causados pela Riparo, a Contratada executante da obra,  comprovam essa ausência 

de compaixão. 

 

 

Foto de Uma Unidade Fechada, onde é obrigatória a utilização de filtro  HEPA. 
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As fotos da obra do CTI constantes no Laudo de Engenharia contratado pela Riparo 

mostram que há áreas da obra que praticamente estão próximas de ficarem como está na 

foto acima, como por exemplo, o CTI V, onde a internação é individual. 

 

Para comprovar de plano a imoralidade administrativa praticada pelo atual Diretor do 

HCE em não tomar nenhuma  providência, bem como a omissão dos seus Superiores 

Médicos e não Médicos, em resolver as questões meramente administrativas, que 

livrariam pacientes críticos de internação em instalações provisórias sem filtros HEPA, 

segue foto do real estado de uma das UTI que compõe o CTI do HCE: 
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b) Risco de choques elétricos e mau funcionamento de aparelhos de preservação da 

vida  por falta de instalações elétricas alimentadas por sistema IT Médico. 

 

Tão mortal e invisível como morte por contaminação do ar, os choques elétricos em 

pacientes, mesmo em pequenas correntes, existem e matam pacientes internados 

que dependem de aparelhos de manutenção da vida. 

 

Esclarecendo, o Sistema IT Médico é o único capaz de prever falhas elétricas antes 

que estas sejam capazes de danificar equipamentos eletromédicos ou de causar 

acidentes a pacientes e equipe médica. 

 

Para as instalações elétricas em locais médicos do Grupo 2 há exigências específicas 

a serem seguidas, pois são nestes ambientes que pacientes e equipe médica estão em 

contato direto com equipamentos eletromédicos para, por exemplo, procedimentos 

intracardíacos, cirúrgicos e de sustentação de vida. 

 

Do site do Fabricante BENDER ( fornecedor da Riparo) : (grifei)  

QUAIS SÃO OS LOCAIS MÉDICOS DE GRUPO 2? 

Os Locais Médicos são assim divididos: 
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De acordo com a RDC 50/20 os locais médicos do Grupo 2 são: 

Urgência (alta complexidade) e Emergência: 

 Sala de procedimentos invasivos, de emergências (politraumatismo, parada 

cardíaca) 

Internação intensiva (UTI): 

 Áreas e quartos de pacientes 

 Posto de enfermagem: se tiver central de monitoração do mesmo tipo dos locais 

dos pacientes para evitar interferências; 

Imagenologia: 

 Hemodinâmica 

Centro cirúrgico: 

 Sala de indução anestésica (principalmente se forem utilizados gases 

anestésicos inflamáveis) 

 Salas de cirurgia (não importando o porte) 

 Sala de recuperação pós-anestésica (se possuir equipamento de sustentação de 

vida) 

Centro obstétrico cirúrgico: 

 Sala de parto cirúrgico 

Nestes ambientes, o local onde se encontra o paciente deve ser provido de instalação 

elétrica diferenciada das demais e com sistema de monitoramento e sinalização que 

permita à equipe médica ser informada quanto às suas condições de segurança 

elétrica. 

  

A INSTALAÇÃO DE SISTEMA IT MÉDICO EM LOCAIS MÉDICO DO GRUPO 2 

É REQUERIDA POR ALGUMA NORMA? 

Sim, a falta de um Sistema IT Médico adequado nesses locais médicos pode causar 

até mesmo o óbito de pacientes, por isso a sua instalação é normativamente 

requerida. 
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É possível verificar a exigência da instalação do Sistema IT Médico, nas seguintes 

normas: 

 RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 – Dispõe acerca do regulamento técnico 

para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). 

 RDC nº 51, de 6 de outubro de 2011 – Dispõe acerca dos requisitos mínimos 

para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de 

saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 

 ABNT NBR 13534:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos 

específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde. 

  

QUAIS OS RISCOS ELÉTRICOS EM LOCAIS MÉDICOS DO GRUPO 2? 

Sem a presença do Sistema IT Médico, uma corrente de fuga à terra ou à massa 

possa causar: 

 Microchoque (em procedimentos intracardíacos podem ser fatais); 

 Choque elétrico; 

 Queimaduras; 

 Paradas intempestivas de equipamentos eletromédicos e de sustentação da 

vida de pacientes, por exemplo, aqueles internados em UTIs; 

 Desligamentos intempestivos dos disjuntores que alimentam os equipamentos 

eletromédicos de sustentação e monitoração de vida nos ambientes Grupo 2. 

Se por um lado uma sala cirúrgica ou uma UTI são os ambientes mais sofisticados 

em termos de equipamentos médicos, a presença de gases medicinais, soluções 

fisiológicas, sangue e saneantes expõe suas instalações elétricas e equipamentos a 

uma invisível, agressiva e progressiva degradação do isolamento elétrico de seus 

componentes. 

Adicione-se a isto o fato de que nestes locais o paciente pode estar sedado, sem 

controle de suas reações instintivas ou sem a pele, sua maior proteção natural contra 

choque elétrico. 
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Uma falta de isolamento nestes locais, sem uma instalação correta, permite que uma 

corrente de fuga passeie livremente até encontrar sua vítima, que pode ser um 

paciente ou um membro da equipe médica, provocando a interrupção de 

procedimentos, lesões com graves sequelas ou até a morte. “  

Mais detalhes sobre o Sistema IT MÉDICO: 

 

IT médico evita falhas de energia e garante segurança do paciente  

 

A sala cirúrgica e a UTI são obrigadas por norma a serem protegidas pelo esquema IT, que assegura 

o funcionamento dos equipamentos e preserva a vida do paciente 

Quando se pensa em UTI ou sala cirúrgica vem a imagem do paciente sendo atendido pela equipe médica 

e ligado àquele monte de aparelhos.  

Na verdade, o paciente se encontra ligado, diretamente, à corrente elétrica através de uma tomada e, 

se um desses equipamentos falhar ou se a corrente elétrica escapar e circular em seu corpo coloca em 

risco sua vida. 

Vale lembrar que equipamentos eletromédicos são suscetíveis ao contato de líquidos como sangue, infusão, 

umidade e até de produtos químicos para a assepsia do ambiente, que podem comprometer o funcionamento 

dos mesmos, provocando acidentes como choques elétricos, queimaduras, fibrilamentos e até a interrupção 

do equipamento. Segundo estatísticas realizadas nos Estados Unidos, entre 1998 e 1999 ocorreram 2 

mil óbitos decorrentes de falhas elétricas. Porém, pouco se fala desse tipo de acidentes quando o 

assunto é a segurança do paciente. 
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Como evitar problemas de descarga elétrica, se o equipamento de manutenção de vida, como o próprio 

nome já diz, não pode ser acoplado a um dispositivo de desligamento, como acontece em instalações usuais, 

pois também colocaria em risco o paciente? Para solucionar esse problema detectado há 30 anos na 

Alemanha, foi desenvolvido o sistema IT médico, que garante o bom funcionamento desses aparelhos e 

salva vidas. Além disso foram criadas normas que regulam as instalações elétricas dos ambientes 

hospitalares. 

No Brasil, a norma ABNT 13534/1995 regula as instalações elétricas de todo o complexo hospitalar, desde 

a entrada da energia até a utilização final e obriga o uso do sistema IT. De acordo com Ricardo Bender, 

diretor do Bender Group que fabrica sistema IT RDI, muitos hospitais de primeira linha já adotavam o 

sistema antes da obrigatoriedade. "A rede privada e hospitais do governo estão cumprindo bem a 

normatização, mas, ainda há unidades menores, como pequenas clínicas, sem recursos ou sem disposição 

para realizar modificações no sistema elétrico", informa. 

Esquema IT Médico 

 

Esquema IT médico supervisiona o comportamento da corrente e falhas nos equipamento 

  

A primeira vez que a corrente elétrica passa no corpo paciente não é prejudicial, e sim quando ele 

recebe várias descargas. A segunda corrente é maior que a primeira e assim por diante, 

aumentando o risco de óbito ou acidentes graves. O sistema IT detecta a primeira falha, avisando a 
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equipe de manutenção que elimina o problema sem interferir na cirurgia. Com o equipamento consertado, 

a próxima falha volta a ser a primeira, e a corrente vem mais fraca, não colocando em risco o paciente. 

  

Transformador de separação 

Isola a sala cirúrgica e a UTI do resto do hospital. Deve ser instalado 

em sala ou piso técnico próximo ao ambiente a ser supervisionado 

  

 

DSI (dispositivo supervisor de isolamento) 

Vê a corrente passar, indicando para o médico e equipe qualquer comportamento 

irregular nos equipamentos ou no leito da UTI 

  

  

 

Transformador de separação 

Isola a sala cirúrgica e a UTI do resto do hospital. Deve ser instalado em sala ou piso técnico 

próximo ao ambiente a ser supervisionado.   

 

Os pacientes críticos tem o direito de estar internados em locais onde possam recuperar sua saúde, sem 

riscos desnecessários, inclusive de morte. 

Como era possível concluir as obras em 2015, ambas em fase de acabamento, os direitos dos pacientes 

foram afrontados, colocando suas vidas em risco sem necessidade. 

Conforme está nas fotografias constantes do Laudo de Engenharia contratado pela Riparo, os Sistemas IT 

Bender estão instalados, tanto na obra do CTI quanto na obra da Unidade Coronariana. 

De plano, imagens dessa instalação já executada e sem uso desde 27 de julho de 2015 na obra do CTI: 
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IV- PORQUE AS OBRAS DO CTI E UNIDADE CORONARIANA ESTÃO 

PARALISADAS E NÃO ESTÃO CONCLUÍDAS MANTENDO RISCO DE 

INFECÇÃO HOSPITALAR E DE VIDA PARA OS PACIENTES CRÍTICOS 

INTERNADOS EM INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

O Autor José Francisco de Almeida, além de ser Coronel Engenheiro Militar Eletricista 

da Reserva Remunerada, é Sócio Proprietário da empresa Riparo Construções e Instalações Ltda, 

CNPJ 03.876.154/0001-30, a empresa contratada para executar as obras do CTI e Unidade 

Coronariana, e por essa razão tem pleno conhecimento dos fatos que impediram a conclusão das 

obras do CTI e Unidade Coronariana em 2015. 

De plano, os Autores afirmam que essa Ação Popular tem objetivo social a Saúde 

da Família Militar, à qual pertencem, como usuários do FUSEX  e não interesse 

algum comercial, porque essa parte está a cargo do Tribunal de Contas da União e Ações da 

Riparo contra a Administração Militar na Justiça Federal.  

Dessa forma, essa AP atende requisito objetivo para tal, conforme decidiu o Supremo 

Tribunal Federal:  a ação popular é destinada “a preservar, em função de seu amplo 

espectro de atuação jurídico-processual, a intangibilidade do patrimônio público e 

a integridade da moralidade administrativa” 

Como o Autor José Francisco de Almeida detém o conhecimento de todos os fatos 

técnicos, por ser o Responsável Técnico pelas obras do CTI e Unidade Coronariana, perante o 

CREA-RJ e também, dos assuntos administrativos, por ser um dos Sócios Diretores da 

Riparo Construções e Instalações, sente-se no dever de garantir não somente para sua Família, 

mas também para os demais Membros da Família Militar o direito de, caso necessário, ter à 

disposição, CTI e Unidade Coronariana seguros e confortáveis, garantindo melhores condições  

na recuperação da saúde. 
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Essa preocupação com os pacientes críticos não é recente, ocorreu antes da suspensão dos 

serviços, em carta enviada para o Exmo Sr Comandante do Exército Brasileiro, General de 

Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, colega de Turma da AMAN e ECEME do Autor: 

(grifei) enviada pelos Correios e respondida sem apresentar solução. Para os questionamentos. 

“Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2015 

Prezado Gen Villas Bôas 

Na sua entrevista que está na edição da Revista 456 do Clube Militar há um trecho que 

chamou-me a atenção : “o FUSEX é um patrimônio da nossa instituição, devendo 

portanto, ser defendido e aperfeiçoado por todos nós. “ Não tenho plano de saúde 

particular, minha esposa e eu utilizamos muito o HCE.  

Feita esta pequena introdução, quando o Gen Feitosa assumiu a Direção do HCE convidou-

me para participar de licitações, porque desejava que empresas sérias executassem as obras. Na 

época, o HCE estava muito deteriorado e não estava com obras de vulto sendo executadas. Aceitei 

a missão e, mediante participação em processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, 

passei a executar obras, iniciando pela reforma do 3º andar do Bloco de Agudos e prosseguindo 

também sob a Direção dos Generais Lucena e Vitor César.  

Ao final da gestão do Gen Vitor César foi impresso um livro do qual recebi um exemplar 

que anexei nesta carta e, peço a gentileza de devolver porque trata-se de um presente pessoal, mas 

que julgo importante para mostrar a evolução das instalações do HCE e o padrão do nosso 

trabalho. Neste livro, com exceção do Centro Poliesportivo e Área de Lazer, todas as obras, 

incluindo a infraestrutura para instalação de equipamentos médicos de grande porte, como 

ressonância, tomografia e outros, foram executadas pela minha empresa e sob minha 

responsabilidade técnica, ajudado pelo nosso também companheiro de turma Arnor. A 

experiência foi adquirida em anos de trabalho como contratada da Fiocruz. 

Nas páginas 81 e 82 do livro, aparecem fotos da obra do CTI e do Centro Cardiovascular, 

duas obras de enorme importância para os usuários que necessitam de tratamento intensivo. 

Como as fotos já tem um certo tempo, as obras estão mais adiantadas (CTI- 75% e Cardiovascular 

65%). Para permitir a execução destas obras, o CTI está funcionando provisoriamente em um 

andar adaptado no 4º Andar do Bloco de Agudos e a Unidade Coronariana nas instalações 

também adaptadas na Fisioterapia. Estas obras, que estão contratadas com minha 

empresa, estão sob risco de paralisação por questões alheias à minha vontade, 

conforme consta nos documentos anexados. 
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Esta situação preocupa-me bastante porque são obras muito técnicas, que 

irão atender pacientes críticos, nas quais já estão parcialmente instalados 

equipamentos sofisticados de condicionamento de ar, sistemas de segurança 

elétrica para o paciente (IT médico), rede de gases e outros. Se efetivamente ocorrer a 

paralisação e for julgado fazer novo processo licitatório, além do atraso na entrega para os 

usuários, também há o risco da conclusão não ter o grau de segurança exigido, além da diluição 

da responsabilidade.  

Nestes termos, como usuário do FUSEX, assim como também nossos 

companheiros e suas famílias, tomei a iniciativa de escrever esta carta como 

derradeira tentativa de, usando suas palavras, continuar a  defender e aperfeiçoar 

o sistema. Emociona-me encontrar com o pessoal da reserva e ouvir mais elogios do que críticas. 

Como exemplo de aperfeiçoamento, lembro-me do nascimento do meu filho em janeiro de 1979 

na Maternidade do HCE, onde hoje funciona o CADT. Não havia ar condicionado e, pior, faltavam 

vidros na janela. O calor e os pernilongos ficaram no passado, quando executamos no 2º andar 

do Bloco de Agudos a maternidade, UTI infantil, banco de leite materno, unidade pediátrica, um 

conjunto de instalações que são, sem dúvida, as mais modernas e seguras do Rio de Janeiro. Hoje, 

nesta obra nascem netos de nossos companheiros de turma. Também posso citar como exemplo 

de aperfeiçoamento, que todos os pacientes internados no HCE, do soldado ao general, hoje 

desfrutam das mesmas condições de conforto, não há mais “andar com ar condicionado e andar 

sem ar condicionado” ou “banheiros melhores do que os outros”. 

Feitas estas colocações, peço que haja uma reflexão sobre o término das 

missões CTI e Cardiovascular, ressaltando que estou pronto para cumprí-las até o 

final, como cumpri todas as demais missões. Deixo o convite para constatar a atual 

situação do HCE e conhecer as obras já executadas e em andamento.  

Um fraterno abraço e desejos de sucesso na nobre missão de comandar o Exército 

Brasileiro. 

Seu colega de turma Almeida “ 

 

Portanto, o Autor alertou o Comandante do Exército,  sobre o risco de paralisação, mas 

nada foi feito para evitar o mal maior, manter pacientes críticos em instalações provisórias que 

não atendem Normas da Anvisa. 
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Essa situação, após a suspensão temporária das obras foi exposta de forma clara e objetiva 

para o atual Diretor do HCE, após 90 dias sem qualquer solução para reiniciar as obras do CTI e 

Unidade Coronariana, ou seja, quando os contratos estavam em vigor e as obras paralisadas por 

interesse da Administração. 

Portanto, para comprovar que a atitude de boa fé objetiva  e sua preocupação com os 

pacientes, porque o Sócio Diretor é Coronel Engenheiro Militar da Reserva e utiliza o HCE como 

usuário do FUSEX , segue in verbis, trecho da Carta 40  da Riparo , de 21 de outubro de 2015,  

número de protocolo 3055 de 22 de outubro de 2015 o atual Diretor do HCE, General de 

Brigada Médico Falcão: (grifei)  

“Prezado Senhor Diretor: 

 No documento referido, encaminhado pelo Sr Ordenador de despesas do HCE, 

constam várias solicitações, algumas inadequadas, reflexo de auditoria em obras feita por equipe 

de auditores sem apoio ou com apoio insuficiente de profissionais engenheiros e outras 

irrelevantes. 

 O fato é que as duas obras estão paralisadas há mais de 90 dias, com graves prejuízos, 

não somente para a Riparo, mas principalmente para os pacientes críticos que estão 

internados em instalações provisórias em desacordo com as normas. Também está 

armazenada há mais de um ano no almoxarifado do HCE um  moderno 

equipamento de Hemodinâmica da GE, aguardando o término da obra da 

Coronariana. Equipamento médico de alta complexidade encaixotado por muito tempo e com 

obra paralisada por questões administrativas, indica descumprimento do princípio constitucional 

da eficiência, razoabilidade e finalidade. O custo que envolve obsolescência sem uso, menor 

segurança nos procedimentos com equipamento antigo e perda de faturamento de alto valor , 

poderá  suplantar o valor da obra.  A União fez até agora, seja na obra, seja na aquisição do 

equipamento, investimento com retorno zero. Este é o verdadeiro dano ao erário, que deveria 

estar sendo apurado. A auditoria deveria ter a seguinte preocupação, até agora não demonstrada 

pelo longo tempo de averiguação: questiúnculas administrativas são mais importantes 
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que a segurança dos usuários?”  

O equipamento citado de Hemodinâmica, muito mais moderno que o único existente no 

HCE tem valor atual da ordem de R$ 2.000.000,00, e as instalações estavam prontas para sua 

instalação, quando a obra foi paralisada. Dano ao erário e dano para os pacientes. 

Essa carta não foi respondida pelo atual Diretor do HCE, que também não 

tomou nenhuma providência para resolver o problema, com a conivência do 

Escalão Superior. 

Portanto, com os contratos em vigor, sem notificação, multa ou processo administrativo 

nos termos do Artigo 86 da Lei 8666, a empresa do Autor  manifestou-se formalmente sobre a 

preocupação com os pacientes das instalações provisórias, bem como alertou sobre o 

equipamento de hemodinâmica, cabendo ressaltar que, conforme fotos constantes do Laudo de 

Engenharia contratado pela Riparo, os serviços para que a GE pudesse executar a instalação do 

equipamento estavam prontas de acordo com o projeto do fabricante. Após a instalação do 

equipamento, é feito o acabamento na sala. 

E, também cabe ressaltar que o novo equipamento de hemodinâmica será instalado em uma sala 

denominada sala cirúrgica híbrida. 

 Nos últimos anos presencia-se mudança de paradigma no tratamento de algumas doenças 

cardiovasculares. Enquanto cirurgiões cardíacos e vasculares buscam técnicas cirúrgicas menos 

invasivas, procedimentos hemodinâmicos tornam-se mais agressivos no que se refere à 

complexidade dos casos. Um aumento crescente na demanda de pacientes com doença 

cardiovascular complexa tem induzido cirurgiões cardíacos e cardiologistas intervencionistas a 

atuarem de maneira conjunta na busca por um desfecho clínico mais favorável para os pacientes. 

Esse novo cenário gera uma discussão de qual seria o melhor ambiente de trabalho para esses 

profissionais: se a sala de cirurgia convencional ou o laboratório de intervenção cardiovascular. 

As salas cirúrgicas convencionais apresentam condições favoráveis para cirurgia, 

porém não dispõem de equipamentos de imagem com alta resolução, fundamentais 

para a realização dos procedimentos híbridos. Nesse cenário, surgiu a demanda por um 
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espaço físico amplo e versátil, com estrutura capaz de realizar tanto procedimentos diagnósticos 

quanto terapêuticos, seja por via convencional seja minimamente invasiva. Criou-se então o 

conceito da sala cirúrgica híbrida. 

A sala híbrida integra a qualidade da imagem obtida no laboratório de intervenção cardiovascular 

dentro de um ambiente com condições ideais para uma cirurgia convencional1. Diversos 

especialistas podem usufruir desse ambiente de trabalho, otimizando o tratamento dos seus 

pacientes: cardiologistas, cirurgiões cardíacos, radiologistas intervencionistas, cirurgiões 

vasculares e eletrofisiologistas.  

As potenciais complicações dos procedimentos percutâneos que necessitam de 

tratamento cirúrgico imediato são resolvidas de forma mais segura no ambiente da 

sala híbrida. 

Esse novo conceito já é uma realidade em diversos centros no mundo, e em alguns centros de 

excelência médica no Brasil. O completo entendimento do potencial tecnológico da sala 

híbrida e seus benefícios são fundamentais para otimizar o fluxo de trabalho na instituição. 

A configuração da sala híbrida varia de acordo com o objetivo de sua utilização pela instituição, 

porém todos os requerimentos de segurança relacionados à emissão de radiação devem ser 

preenchidos. A sala pode estar equipada com recursos avançados de software para a reconstrução 

tridimensional das imagens angiográficas e sua utilização em tempo real, proporcionando uma 

visualização mais detalhada de toda a anatomia. Outras opções que podem estar disponíveis para 

facilitar o procedimento e aumentar a segurança do paciente são: mesa cirúrgica 

radiotransparente integrada aos dispositivos de imagem de alta resolução, presença de múltiplos 

monitores proporcionando integração de dados e imagens, controle adequado de luminosidade, 

presença de ecocardiograma transesofágico tridimensional para monitorização intraoperatória, 

ultrassom intravascular e todo o suporte necessário para uma cirurgia convencional. 

As salas também podem ser equipadas com câmera e sistema de transmissão de imagens para fim 

educacional ou telemedicina. Algumas instituições também disponibilizam equipamentos para 

cirurgia robótica, tomografia computadorizada ou até mesmo aparelho de ressonância nuclear 

magnética dentro da sala híbrida. 
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Em termos médicos, a terapia híbrida envolve a combinação da terapia cirúrgica com a 

intervenção guiada por cateteres. Os principais procedimentos híbridos estão listados no Quadro .

 

 

Dessa forma, se a obra da Unidade Coronariana estivesse concluída, não haveria o dano ao erário 

de manter equipamento médico de alto custo sem uso no Almoxarifado do HCE e o HCE estaria 

incluído, em termos de procedimentos híbridos como centro de excelência médica. 

Portanto, o equipamento foi adquirido pelo Exército para fins de equipar a a sala  cirúrgica 

híbrida, a Riparo executou, no escopo da obra serviços previstos e serviços adicionais decorrentes 

do projeto do fabricante GE, o equipamento foi entregue para o HCE e até essa data não está 

instalado, porque houve a suspensão forçada pela Administração do atual Diretor, anulando 

liquidações de faturas em 03 de junho de 2015, que estavam liquidadas desde abril de 2015. Segue 

foto de sala cirúrgica híbrida, sendo que a sala da Unidade Coronariana ficaria no mesmo padrão, 

caso estivesse concluída: 
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A foto acima comprova os danos  que a afronta ao princípio da eficiência pelo atual 

Diretor do HCE e outras Autoridades ocasionaram  contra os usuários que necessitam de 

procedimentos híbridos, privando-os de instalações seguras e modernas para procedimentos 

cardiovasculares e outras33 situações que salvam vidas. 

A atual Sala de Hemodinâmica não é sala cirúrgica híbrida e o equipamento é antigo e 

não tem todas as funcionalidades do equipamento da GE. Para efeitos de comparação, a sala atual 

é semelhante à da foto abaixo e não possui foco cirúrgico. 
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Concluindo sobre a instalação do equipamento da GE para a sala cirúrgica híbrida, 

equipamentos médicos de f=grande porte tem projeto específico para cada fabricante e, este, para 

cada modelo, porque exigem instalações elétricas especiais, estrutura de suporte na laje e ar 

condicionado também especial. 

O Autor tem a informação, dada por Engenheiro da GE de que esse equipamento teria 

sido levado do HCE para outro hospital. Caso seja verdadeira, se não for adquirido outro 

equipamento idêntico do mesmo fabricante, haverá dano ao erário para alterar elementos 

de projeto já citados, como estrutura de sustentação e outros. 

Isso posto, em dezembro de 2013, a empresa do Autor foi a vencedora de dois pregões no 

Hospital Central do Exército (HCE) 

a) Pregão 29/2013- Restauração do Centro de Tratamento Intensivo; 

b) Pregão 30/2013- Restauração da Unidade Coronariana. 

As obras foram contratadas, mas não puderam ser iniciadas de imediato 

porque a Administração Militar do HCE havia previsto que as mesmas seriam 
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executadas em fases, mas logo no início dos trabalhos foi constatado que a solução, 

do ponto de vista da segurança hospitalar para os pacientes era inviável. 

Dessa forma, foi decidido pelo Ex-Diretor do HCE, em comum acordo com o Ex-Diretor 

de Saúde do Exército, General de Divisão Médico R/1  Josèmar Câmara Feitosa, que as instalações 

provisórias do CTI seriam no 40 andar do Bloco de Agudos, ocupando duas Alas. 

Quanto às instalações provisórias para a Unidade Coronariana, foi decidido que, 

inicialmente seriam ocupadas pelo Repouso Provisório das Emergências Adulta e Pediátrica e 

posteriormente pela Unidade Coronariana e o local escolhido foi a Seção de Fisioterapia e 

Ortopedia. 

Tomada a decisão, sem qualquer participação do Autor, a Seção de Planejamento 

do HCE, Chefiada pelo Cel PTTC PAIVA, em conjunto com a Divisão de Medicina do HCE e a 

empresa de Engenharia Clínica CONSECLIN, elaborou um projeto para cada local com o 

respectivo orçamento. 

Como não havia recursos para esses serviços e as obras do CTI e Unidade Coronariana, 

bem como das Emergências dependiam dessas instalações, foi dada a ordem de execução para a 

empresa do Autor, a Riparo, e a mesma foi informada que os serviços orçados, da ordem de 

R$ 900.000,00, seriam adimplidos com recursos das obras do CTI e Unidade Coronariana. 

Como essas obras foram licitadas como empreitada por custo unitário, ou seja, 

quantidade de serviços e não obra concluída, a empresa do Autor dedicou-se a executar as 

instalações provisórias, concluídas no prazo de 60 dias e entregues para utilização, tendo sido 

aprovadas pela Divisão de Medicina, que ocupou  os locais assim que as obras foram entregues. 

Nesse interim, a obra das Emergências e Setor 14, que estavam sendo executadas com 
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recursos de um Pregão de empreitada opor custo unitário, tiveram que ser paralisadas por falta 

de recursos. 

Como os usuários das Emergências estavam sendo atendidos em Hospital de Campanha 

instalado no Pátio da Capela do HCE, foi decidido, como consta no Depoimento do Ex-Diretor 

General Médico Vitor Cesar, para o bem dos pacientes, prosseguir as obras das Emergências até 

que fosse providenciado um Pregão para tal.  

Novamente, a solução foi a utilização de recursos das obras do CTI e Unidade Coronariana 

para prosseguir as Emergências. 

Feito o Pregão, a empresa do Autor não foi inicialmente vencedora, o que somente veio a 

ocorrer após a inabilitação da licitante melhor classificada. 

Por questões orçamentárias, o contrato das Emergências/Setor 14 recebeu menos de um 

terço do valor total e com esses recursos foi possível concluir o Setor 14 e executar serviços nas 

Emergências, com proteção contratual. 

Exauridos os recursos, novamente foi decidido prosseguir os serviços considerados 

essenciais para o funcionamento pleno das Emergências, com créditos das obras do CTI e Unidade 

Coronariana, que não estavam paralisadas, porém com ritmo lento.  

Concluídas as Emergências, as obras do CTI e Unidade Coronariana passaram a ter 

grande progresso, com o CTI mais adiantado porque a Unidade Coronariana teve que aguardar 

para liberar determinadas Áreas, que houvesse a liberação pelas Emergências, das instalações 

provisórias executadas na Seção de Fisioterapia e Ortopedia. 
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Dessa forma, foi informado para a empresa do Autor, em fevereiro de 2015, que recursos 

seriam recebidos para complementar o que havia sido gasto nas Emergências e nas Instalações 

Provisórias, tendo sido mostrado documentos nesse sentido. 

Como havia um contrato para as Emergências e o crédito foi prometido, a Riparo, de boa 

fé objetiva resolveu o problema do atendimento de usuários das Emergências no Hospital de 

Campanha montado no pátio da Capela. 

Essa boa fé objetiva está consolidada na doutrina de Marçal Justen Filho: 

“ O terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado pelo vício que desconhecia, nem poderia 

conhecer. Se forem cumpridas, ainda que aparentemente, todas as etapas do procedimento 

licitatório, daí derivando uma contratação, a Administração tem que responder integralmente 

pelos atos praticados.” 

Dessa forma, como a empresa do Autor executou intensivamente obras no HCE e nunca 

teve problemas com adimplementos, de boa fé objetiva aceitou algum atraso e aplicou seu capital 

para manter intensivo o ritmo das provas, previstas para conclusão até outubro de 2015 o CTI e 

até novembro de 2015 a Unidade Coronariana. 

Em 07 de abril de 2015, a empresa do Autor emitiu faturas para as obras do CTI e Unidade 

Coronariana, tendo repetido o fato no final de abril, totalizando pouco mais de R$ 500.000,00. 

Nessa época, o Tesouro Nacional estava atrasando muito as remessas de numerário, mas 

quando mais de 60 dias haviam se passado, foi consultado o Portal da Transparência e foi 

constatado que, sem avisar a empresa do Autor, as liquidações haviam sido 

anuladas, ou seja, uma “decisão surpresa” que afrontou o princípio da publicidade, 

porque o Contratado conta com a boa fé objetiva da Administração, que deve ser 
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clara e transparente no relacionamento, não praticando atos com torpeza. 

Pedidas as devidas explicações, foram solicitadas algumas informações pela Divisão 

Administrativa do HCE , foram prestadas, mas não foi revertida  até essa data, a decisão do 

então Ordenador de Despesas Tenente Coronel Maurício Real Ferreira, que afrontou 

o Art 5º da Lei 8666/93, porque o tipo de decisão que tomou exige fundamentação publicada em 

Boletim Interno, o que o Autor desconhece se foi feito. 

Passados 111 dias sem adimplemento das faturas cuja anulação da liquidação 

foi feita em 03 de junho de 2015, o Autor, para não falir a empresa ou não ter como 

pagar funcionários e fornecedores, comunicou formalmente para a Divisão 

Administrativa do HCE, em 27 de julho de 2015, a suspensão temporária dos 

serviços nas obras do CTI e Unidade Coronariana, com base no Inciso XV do art 78 

da Lei 8666/93. 

Portanto e é importante destacar que, nos termos da Lei,  a CONTRATADA RIPARO 

suspendeu temporariamente os serviços por questões administrativas e não 

técnicas. 

Na data da suspensão temporária dos serviços, ambas as obras estavam na fase de 

acabamento e poderiam ser concluídas ainda em 2015, se os problemas administrativos fossem 

solucionados. 

A sala cirúrgica híbrida estava concluída para fase de instalação, por parte da GE, do novo 

equipamento de Hemodinâmica, inclusive com serviços adicionais que foram necessários em 

função do projeto do fabricante GE. Os engenheiros da GE aprovaram os serviços, sem 

nenhuma ressalva. 
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Ou seja, o HCE não possui sala cirúrgica híbrida em funcionamento, o que seria 

um enorme avanço em procedimentos cardiovasculares, porque decidiu, sem interagir com a 

Contratada e sem explicitar as razões para tal, como determina o Art 5º da Lei 8666/93, anular 

liquidações de faturas emitidas, forçando a suspensão temporária dos serviços. 

Portanto, foi um ato discricionário praticado pelo Ordenador de Despesas 

TC Maurício que prejudicou propiciar expressivo melhoramento em procedimentos 

de hemodinâmica e contra o interesse público. 

Antes da suspensão e após a mesma,  conforme documentos anexados nessa Inicial, a 

Contratada alertou não somente o Diretor do HCE, mas também outras Autoridades Militares 

sobre a possibilidade de ocorrer suspensão das obras, porque as instalações provisórias foram 

executadas tendo em vista utilização em curto espaço de tempo e foram adaptações feitas em áreas 

que não dispunham de todos os recursos para funcionarem como Unidades Fechadas. Foram 

executadas de acordo com os projetos da Conseclin, que não previu a filtragem do ar e sistema IT 

Médico, por serem provisórias e monitoras diariamente pela empresa. 

Após a suspensão temporária das obras, o atual  Diretor do HCE não tomou 

nenhuma providência a respeito, mesmo alertado pela Carta 40 da Riparo de 22 de outubro 

de 2015, do risco de utilização das instalações provisórias do CTI e Unidade 

Coronariana, além do tempo previsto, sem contar que à essa época, o HCE estava sem contrato 

com empresa de manutenção predial. 

Ou seja, instalações provisórias com redes de gases medicinais, réguas de leitos e outras 

instalações deixaram de ser manutenidas com equipe constituída por profissionais experientes, 

sob a Supervisão de Engenheiro, que foram substituídos por Cabos e Soldados comandados por 

um Sargento sem formação técnica. 

Portanto, o atual Diretor do HCE General de Brigada MÉDICO  não se 
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importou com a suspensão dos serviços de obras relevantes para o HCE, mantendo 

instalações provisórias como local de internação de pacientes críticos do CTI e 

Unidade Coronariana ( da ordem de 40 pacientes). 

O Ordenador de Despesas Tenente Coronel  do Serviço de Intendência Maurício Real 

Ferreira também não tomou nenhuma providência para solucionar as questões administrativas e 

fez termos aditivos que mantiveram os contratos, mas mantendo os serviços suspensos, como 

consta nos Termos Aditivos anexados nessa Inicial, utilizando para tal  o inciso III do  § 1o do Art 

57 da Lei 8666/93: 

“ § 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em 

processo: 

 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administração;” 

 

Portanto, houve interesse da Administração em manter suspensos os 

serviços, embora esse não fosse o interesse público, que é de concluir obras sem 

problemas técnicos e não mantê-las suspensas, principalmente porque essa decisão, por 

consequência, prorrogava também a utilização de instalações provisórias do  CTI e Unidade 

Coronariana. 

 

Sobre o interesse público de não manter obras paralisadas e o dano ao 

erário que essa situação causa, o TCU é claro a esse respeito: 

O Ministro do TCU Walmir Campelo proferiu palestra no II CONGRESSO DO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e dessa palestra, disponível 

na Internet, extrai-se texto sobre obras paralisadas: (grifei)  

 

 

4. O problema das obras paralisadas 
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Feitas essas digressões de cunho histórico e de contextualização operacional da 

fiscalização de obras, passamos agora a apresentar a contribuição do trabalho do Tribunal para 

prevenir a existência de obras paralisadas.  

 

Uma obra inacabada desperta a indignação de toda a sociedade.  

 

Na quantificação do potencial prejuízo que o estado de paralisação de um 

empreendimento acarreta aos cofres públicos, além de se considerar o montante nele 

empregado até a paralisação, devem ser levadas em conta outras circunstâncias: a 

não-realização dos benefícios que a utilização da obra inconclusa geraria para a 

população e o custo associado ao desgaste das estruturas e parcelas já concluídas, 

que, por permanecerem muito tempo sem execução, acabam sendo degradadas pela 

ação deletéria do tempo e das intempéries.  

 

Em resumo, uma obra paralisada gera muito mais prejuízo do que apenas 

aquele representado pelos recursos até então inutilmente nela empregados. 

 

O TCU, exercendo suas atribuições constitucionais e consciente de sua missão de 

contribuir para minimizar esse tipo de problema, teve a oportunidade, materializada no Acórdão 

nº 1.188/2007-Plenário – proferido em processo por nós relatado – de sugerir aos órgãos 

competentes uma série de providências que visam dar mais um passo no aperfeiçoamento da 

sistemática de controle de obras realizadas com recursos da União. 

 

Para combater os perversos efeitos desse desperdício, o Tribunal 

debruçou-se sobre os fatores que conduzem à paralisação de uma obra, no intuito 

de esmiuçar o fenômeno e avançar em propostas concretas para prevenir esse tipo 

de ocorrência.  

 

E aqui queremos ressaltar enfaticamente que o mérito do trabalho realizado pelo 

Tribunal transcende o simples apontamento dos empreendimentos com problema de 

continuidade física e envereda em um esforço inédito para identificar os fatores que concorrem 

para que uma obra pública tenha o triste destino da paralisação e, ao fim, reste inconclusa, com 

toda a sorte de prejuízo para o País e para a população. 
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Com base nos achados de auditoria, que buscaram identificar com profundidade os 

fatores de paralisação, foram construídas propostas de medidas que tencionaram, senão eliminar, 

mas pelo menos obstar ao máximo as paralisações. 

 

Chegou-se, assim, à conclusão que a principal causa de paralisação de obra 

pública refere-se a problemas no fluxo orçamentário/financeiro, com praticamente 

80% dos casos, para as obras executadas diretamente pelos órgãos federais.  

 

Seguem-se, os problemas de rescisão contratual, com 6,0%, a inclusão do 

empreendimento no quadro de bloqueio da Lei Orçamentária Anual, com 4,0%, e problemas de 

projeto e/ou execução, também no percentual de 4,0%.” 

 

Portanto, somente pelo fato das obras terem sido suspensas temporariamente e 

mantidas nessa condição até essa data, já ocorreu, não somente dano ao erário, mas também 

desgaste do que foi instalado e permaneceu sem uso, lembrando a situação da contaminação dos 

dutos pelos dejetos de pombos. 

 

A estatística apresentada pelo Ministro do TCU comprova o quanto foi afrontado no 

HCE os princípios da moralidade e eficiência. 

 

De acordo com o TCU 80% das obras ingressam na condição de paralisada por falta de 

recursos. 

Esse não foi o problema das obras do CTI e Unidade Coronariana. As obras foram 

suspensas temporariamente pela Riparo porque o Ordenador de Despesa, com as obras em pleno 

vapor, decidiu sem fundamentar, anular liquidações de faturas, obrigando a empresa, após 111 

dias ( ou seja, teve paciência, porque o prazo legal é de 90 dias)  a utilizar o inciso XV do Art 78 

da Lei 8666/93. 

 

Portanto, o problema não foi falta de recursos, foi má fé objetiva, em prejuízo do 

interesse público de concluir as obras.  

 

Conforme já colocado pela empresa no Ministério Público Federal, onde está 

instaurado o Procedimento Preparatório 1.30.001.0004477/2017-47, há indícios de que o 

objetivo foi forçar a empresa a se afastar do HCE, para permitir a implantação do modelo de 

executar obras e serviços de engenharia por adesão a atas de registros de preços, que foi utilizado 
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intensivamente pelo atual Diretor do HCE, quando era o Diretor e Ordenador de Despesas do 

Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

 

Essa forma de executar obras e serviços de engenharia é considerada ilegal pelo TCU, 

no  processo TC 014.844/2014-1 , do qual se extrai:  

 

“ 42. Nesse entendimento, o TCU, em seu Acórdão 296/2007 – 2ª Câmara, determinou à 

Companhia de Eletricidade do Acre que, com respeito à utilização do Sistema de Registro de 

Preços (SRP), observasse a falta de amparo legal para adoção desse procedimento para 

contratação de obras de engenharia. “ 

Sobre essa forma de executar obras e serviços de engenharia no HGeRJ, há um 

processo aberto no TCU, no qual o atual Diretor do HCE e seu Ex-Ordenador de Despesas TC 

Maurício já constam como responsáveis e houve a decisão de instaurar Tomada de Contas 

Especial, para apurar suposto dano ao erário, que ainda não ocorreu, porque o Centro de Controle 

Interno do Exército, solicitou sobrestamento do processo para execução de perícia por parte da 

CRO/1. 

 

Para comprovar de plano, seguem dados do processo e o acórdão prolatado: (grifei) 

 

“Processo: 011.679/2015-8 

 

Tipo do processo 

REPR - REPRESENTAÇÃO - Desde 28/05/2015 

 

Assunto do processo 

Em face de possíveis irregulares no uso fraudulento de ATA de Registro de Preços no Hospital Geral do 

Rio de Janeiro e em outras Organizações Militares, contratados com a AXG CONSTRUÇÕES E REFORMAS 

Ltda. 

 

Data de autuação 

28/05/2015 - 16:39:27 

 

Estado 

ABERTO 

 

Processos apensados 

Processo: 015.845/2015-0 - Apensado desde 03/08/2015 - 11:32:57 
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Relator atual 

MIN-ALC - ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO - Desde 23/06/2015 

 

Histórico de relatoria 

MIN-ALC - ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO - Desde 23/06/2015 

 

Unidade responsável técnica 

SECEX-RJ - Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro 

 

Unidade responsável por agir (Localização) 

SECEX-RJ - Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro - Desde 21/08/2017 - 09:18:28 

 

Confidencialidade 

Restrito 

 

Unidade jurisdicionada 

AMAN - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

ESAO - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

HGeRJ - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

Responsáveis 

ALEXANDRE FALCAO CORREA 

ARTEX SERVICOS E REFORMAS LTDA 

CSL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LOBÃO LTDA. - ME  

LUIZ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA 

LUIZ HENRIQUE ALVES DE CASTRO 

MARCELO AUGUSTO Borges 

MARCELO MENEZES GUIMARAES 

MAURICIO REAL FERREIRA 

Marcos Ramos Vieira 

 

Número do Acórdão 

 

ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7185/2017 - SEGUNDA CÂMARA 
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Relator 

ANDRÉ DE CARVALHO 

Processo 

011.679/2015-8 

Tipo de processo 

REPRESENTAÇÃO (REPR) 

Data da sessão 

08/08/2017 

Número da ata 

28/2017 

Interessado / Responsável / Recorrente 

Tribunal de Contas da União. 

Entidade 

Academia Militar das Agulhas Negras; Centro de Capacitação Física do Exército; Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

Representante do Ministério Público 

não atuou. 

Unidade Técnica 

Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ). 

Representante Legal 

Kelly Monteiro Paes Mateus (OAB-RJ/150402), representando a Artex Serviços e Reformas Ltda. 

e a CSL Comércio e Serviços em Geral Lobão Ltda. - ME; Luiz Claudio da Silva Ferreira, 

representando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; Augusto Cezar Bernardes Gomes (OAB-

RJ/110765), representando a AXG Construções e Reformas Ltda.  
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Acórdão 

ACÓRDÃO Nº 7185/2017 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que os presentes autos tratam de representação formulada pela Secretaria de Controle 

Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ) , com fulcro no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do 

Regimento Interno do TCU (RITCU) , a partir de elementos apresentados por terceiros, sobre a contratação 

da AXG Construções e Reformas Ltda. por unidades militares integrantes do Comando do Exército 

sediadas no Estado do Rio de Janeiro, com a suposta utilização fraudulenta de atas de registro de preços; 

Considerando que, após as medidas saneadoras promovidas nos autos, remanesceram as dúvidas sobre a 

possibilidade de ocorrência de prejuízo ao erário, ensejando a proposta da Secex/RJ para que, entre outras 

providências, as supostas irregularidades detectadas no âmbito do Hospital Geral do Rio de Janeiro sejam 

apuradas em processos de tomada de contas especial; 

Considerando, contudo, que sobreveio aos autos o pleito formulado pelo Centro de Controle Interno do 

Exército (CCIEx) , à Peça n° 248, no sentido de que seja autorizada a realização de medições sobre o 

empreendimento, com o intuito de melhor apurar os fatos descritos no relatório de inspeção acostado à Peça 

n° 245; 

Considerando que a manifestação do CCIEx está em linha com a diretriz constitucional para o apoio do 

sistema de controle interno em favor da missão institucional do controle externo; 

Considerando, ainda, que a apuração promovida pelo CCIEx pode trazer mais esclarecimentos para o 

adequado prosseguimento do feito, não prejudicando o célere andamento deste processo, já que o TCU 

deve fixar o correspondente prazo para a realização da suscitada medição; 

Considerando, enfim, que a referida medição tende a contribuir para o adequado prosseguimento do feito 

pela unidade técnica, mostrando-se, assim, em sintonia com o parecer acostado pela Secex/RJ a estes autos; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 

pela Resolução nº 246/2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Centro de Controle Interno do 

Exército e, assim, assinar o prazo de 60 (sessenta) dias para que, com o apoio da Comissão Regional de 

Obras da 1ª Região Militar (CRO/1) , o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) promova as 

medições sobre o correspondente empreendimento, com o intuito de melhor apurar os fatos descritos no 

relatório de inspeção acostado à Peça n° 245, devendo a CRO/1 apresentar o seu laudo conclusivo sobre os 

valores inerentes ao empreendimento, além de outras informações julgadas necessárias ao adequado 

prosseguimento do feito, sem prejuízo da determinação contida no item 1.8 deste Acórdão. 
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Consultando-se o site do TCU, verifica-se que o MPF solicitou ao TCU cópia desse processo no 

HGeRJ e o apensado , bem como de outros processos envolvendo atas de registros de preços:  

“ 012.423/2017-3 [Deliberações] 

Relator: MARCOS BEMQUERER - SOLICITAÇÃO - Notícia de Fato n. 1.30.001.005237/2016-58 - 

requisitar o envio de cópia integral, em meio digital, dos Processos TCU n. 010.361/2016-2, 

035.826/2015-0, 007.734/2016-6, 007.735/2016-2, 008.022/2016-0, 008.052/2016-6, 015.845/2015-0 e 

011.679/2015-8, bem como o resultado da inspeção determinada no Processo TCU 011.679/2015-8 

(Acórdão de Relação n. 9989/2016-2a Câmara).” 

Consultando-se o site do MPF, constata-se que a Notícia de Fato evoluiu para Procedimento 

Preparatório: 

1.30.001.005237/2016-
58 
  
Autuação:  
28/11/2016 

Classe: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - PP 

Unidade: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO 

Ofício: PR-RJ - 26º Ofício - MARIA CLARA NOLETO 

Membro: MARIA CLARA BARROS NOLETO 
Grupo Temático: 5ª CÂMARA - COMBATE À CORRUPÇÃO 
Assunto CNMP: 5ª CCR - Crimes da Lei de licitações 

 

 

E, realmente foi tentado pelo HCE utilizar e em alguns casos foi utilizado  esse modelo. 

No 4º trimestre de 2015, foram feitos empenhos claramente inexequíveis de serviços de 

engenharia a título de manutenção predial. O Autor representou no TCU e no MPM contra 

ilegalidade com recursos da saúde, com prejuízo para os usuários, porque não havia 

sentido manter obras relevantes paralisadas e empenhar serviços desnecessários e inexequíveis.  

O fato é que todos os empenhos, da ordem de R$ 1.300.000,00 foram anulados. 

 

Em seguida, o HCE empenhou R$ 5.063.532,50 para a empresa de Telecomunicações 

Hanna e Rose e, com menos de um mês de serviços, liquidou e pagou da ordem de 60% dos 

serviços. Com esse valor o CTI e Unidade Coronariana seriam concluídos, juntando com o saldo 

dos empenhos das obras, inclusive os empenhos de termos aditivos. 

 

JFRJ
Fls 41

Protocolada por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 02/10/2017 15:25. (Processo: 0188176-95.2017.4.02.5101 - Petição: 0188176-95.2017.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a LUIZ FERNANDO OLIVEIRA TRAJANO.
Documento No: 78297565-1-0-1-98-586317 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



42 

 

Ante essa situação de evidente dano ao erário, por inversão de despesa, há processo 

aberto no TCU por representação da Riparo e no MPM, de notícia de fato, evoluiu para 

requerimento de instauração de IPM pelo Sr Procurador, situação informada por e-mail:  

 

“NF 106-10.2016.1106  Seg 06/02/17 13:17 

CRISTINA AZEVEDO CAPANEMA   

para: Almeida.riparo@terra.com.br 

SENHOR JOSÉ FRANCISCO,  

  

DE ORDEM DO EXMO. SR. PROMOTOR DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MAX 

BRITO REPSOLD, INFORMO QUE FOI INSTAURADO IPM REFERENTE A 

NOTÍCIA DE FATO (NF) EM REFERÊNCIA. MAS NÃO TEMOS COMO 

INFORMAR O NÚMERO QUE A MESMA GANHOU, NEM PARA ONDE FOI 

DISTRIBUÍDA. PARA ISTO O SENHOR DEVE PROCURAR O SETOR DE 

DISTRIBUIÇÃO DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, LOCALIZADA NA 

ILHA DO GOVERNADOR. 

  

  

SECRETARIA DA 6ª PJM/RJ” 
 
 No TCU o processo é o  035.826/2015-0 instaurado desde 23 de dezembro de 

2015. 
 
 
No final de 2016, o HCE resolveu fazer empenhos de projetos com recursos da Saúde 

para a empresa Primeira Engenharia por adesão a ata de registro de preços.  

 

Novamente foram empenhados serviços inexequíveis, como por exemplo da ordem 

de 30.000 m2 de projeto de terraplenagem, o que exigiria demolir o HCE para liberar área 

para a terraplenagem que seria projetada. 

 

Portanto, de novo má gestão dos recursos da Saúde e foram feiras representações 

no TCU, MPM e MPF. 
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Consultando-se o site do MPF, constata-se que a Notícia de Fato evoluiu para 

Inquérito Civil: - 1.30.001.005238/2016-01, também em curso na 5ª Câmara de Combate  à Corrupção 

que solicitou ao TCU cópia do processo, conforme consulta processual nessa data: 

 

027.249/2017-4  

Relator: MARCOS BEMQUERER - SOLICITAÇÃO - Inquérito Civil 1.30.001.005238/2016-

01 - Procuradoria da República no Rio de Janeiro solicita que se envie a análise de contas sobre os serviços 

prestados pela primeira Engenharia Ltda. ao Hospital Central do Exército (HCE), empenho 

2016NE801150. - SITUAÇÃO: ABERTO 

 

No MPM, a Representação foi protocolada em 16 de novembro de 2016, evoluiu para 

Procedimento Investigatório Criminal e, em 18 de setembro de 2017, a Sra Procuradora aponta 

para  IPM, conforme pode ser consultado na Consulta Processual do MPM, para o PIC No 

0000278-24.2016.1105. 

 

Cabe ressaltar que, em face das representações terem sido oportunas, apenas 

R$ 88.925,80 do empenho de R$ 1.336.211,70, foi pago para 14.920.928/0001-07 - PRIMEIRA 

ENGENHARIA LTDA - EPP  em 20 de junho de 2017, referente à fatura de 04 de maio de 2017, 

conforme consta no Portal da Transparência do Governo Federal. 

 

Portanto, tanto o MPM quanto o MPF encontraram fundamentos nas respectivas 

representações, que nada tem a ver com contratos no HCE da empresa do Autor, mas com 

utilização indevida de recursos destinados à Saúde da Família Militar, sendo dever de todo 

militar seja da ativa ou da reserva, denunciar irregularidades de que tenha conhecimento, 

principalmente quando podem causar prejuízos para o atendimento hospitalar. 

 

Somando-se os recursos cujos empenhos estão sendo investigados no TCU e em IC 

e IPMs, o montante é de R$ 6.399.744,20, ou seja,  suficientes para concluir exitosamente 

as obras do CTI e Unidade Coronariana, cujos processos licitatórios foram objeto de auditorias 

da 1ª ICFEx e não foram constatadas irregularidades nos mesmos. 
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Portanto, além desses recursos  não terem sido aplicados obedecendo a prioridade 

do paciente do HCE, há suspeição sobre a legalidade do emprego. 

 

Nesse ponto, cabe ressaltar que em agosto de 2016, o Autor enviou representação 

contra supostas irregularidades na utilização de recursos do FUSEx no HCE, principalmente o 

empenho para a Hanna e Rose, diretamente para o Comandante do Exército.  

 

O General Villas Bôas encaminhou a representação para o Comandante do CML, 

que determinou para o Comandante da 1ª RM apurar.  

 

Nada foi apurado de fato em relação às irregularidades, mas o Autor foi colocado 

como Sindicado na Sindicância da Portaria 990 do Comandante da 1ª RM, por ter representado 

junto ao Comandante do Exército. 

 

Como o FUSEX é assunto de interesse público e bancado pelos 

contribuintes com percentual dos seus soldos e pensões, ou seja, não relacionado à 

atividade militar, não se aplica para Oficial da Reserva regulamentos militares e o Autor, após 

sua defesa, não foi punido: 

LEI No 7.524, DE 17 DE JULHO DE 1986. 

 Dispõe sobre a manifestação, por militar inativo, de 
pensamento e opinião políticos ou filosóficos.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
lei:  

Art 1º Respeitados os limites estabelecidos na lei civil, é facultado ao militar inativo, independentemente 

das disposições constantes dos Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas, opinar livremente sobre 

assunto político, e externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao 

interesse público.  

 

 

Esse exemplo comprova que ao invés de apurar irregularidades, o 

Comandante da 1ª RM optou por tentar punir o mensageiro das más notícias sobre o 

emprego dos recursos arrecadados da Família Militar no HCE. 

 

Portanto, no atual contexto na área do Comando Militar do Leste, utilizar a esfera 

administrativa para apontar irregularidades no HCE não somente não tem resposta satisfativa, 

como resulta em retaliação. 
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Essa foi a segunda vez que ocorreu retaliação.  O IPM  No 128-83.2016.7.01.0201foi 

instaurado pelo então Comandante da 1ª RM, General Barcellos para apurar irregularidades no HCE 

denunciadas em cartas da empresa do Autor. 

 

O IPM foi instaurado e os Autores prestaram depoimentos como testemunhas, bem 

como o Ex-Diretor do HCE e Ex-Gestores e atual Diretor e seus Gestores. 

 

Nos depoimentos, foram reiteradas as improbidades administrativas da atual 

Administração do HCE, a omissão do Comandante do CML, do então  Comandante da 1ª RM 

sobre os danos não somente ao erário, mas principalmente contra a saúde dos pacientes 

críticos do CTI e Unidade Coronariana. 

 

Para surpresa de ambos, em agosto de 2016 foram notificados para depor na 

condição de Indiciados. 

 

Vistos os autos, constatou-se que o Encarregado do IPM, GENERAL DE BRIGADA 

EDSON DIEHL RIPOLI,  no que se refere ao Autor, com despersonalização da Pessoa Jurídica, 

que a Riparo foi favorecida com pagamentos a maior nas obras do CTI e Unidade Coronariana, 

conclusão baseada nos Relatórios  da CRO/1 que o General Mourão afirmou serem 

preliminares, como será narrado mais à frente nessa Inicial. 

 

Ou seja, embora a Administração Militar seja única, o Encarregado do IPM, com 

torpeza, aproveitou-se de que IPM não possui defesa prévia, nem alegações finais, para 

elaborar relatório com base em provas inverídicas.  

 

Mesmo com irregularidades claras, o atual Diretor do HCE e seus Gestores não 

foram indiciados, cabendo ressaltar que são irregularidades que poderão ser objeto de TCE no 

HGeRJ e são objeto de investigação em Inquérito Civil no MPF e IPM no MPM. 

 

Ou seja, há indícios de que o Gen DIHEL  foi longa manus de autoridades que não 

se conformaram com as denúncias feitas, e portanto, a ordem foi atacar os mensageiros de más 

notícias sobre a atual Administração do HCE e ignorar as reais irregularidades, mesmo que 

tenham causado dano ao erário e graves consequências para os pacientes críticos. 
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Dessa forma, consolidado que há uma proteção em relação aos atos administrativos 

do Gen Falcão e sua equipe, tanto em relação à suspeita gestão no HGeRJ, como no HCE, 

somente a Justiça Federal e o MPF podem estabelecer  a verdade material, o que foi feito e 

continua, como por exemplo, essa Ação Popular, não na condição de empresários, mas, como 

nas denúncias anteriores transformadas em retaliações, na condição de contribuintes do 

FUSEX. 

 

Os Autores desconhecem os benefícios para os usuários dos serviços 

pagos para Hanna e Rose mas conhecem os malefícios que foram causados não 

somente para o erário por obras paralisadas, mas principalmente para os 

pacientes críticos que são internados com riscos para sua saúde, em instalações 

provisórias há mais de três anos em uso, e sem atender normas da Anvisa. 

 

Ou seja, a Gestão de Saúde do Exército Brasileiro julgou que não é 

prioritário concluir as obras do CTI e Unidade Coronariana, optando por não 

resolver ainda em 2015  as pendências administrativas e empregar recursos que permitiriam 

resolver as pendências administrativas e concluir as obras por gastar/empenhar para 

Serviços de Engenharia de Telecomunicações e Projetos de Engenharia, 

mantendo pacientes críticos do CTI e Unidade Coronariana em instalações 

provisórias e deixando de transformar o HCE em um centro de excelência em 

procedimentos híbridos, que trariam enormes benefícios para pacientes que 

necessitam desses atendimentos.  

 

 

São situações que a Família Militar merece ser esclarecida do porquê dessas 

decisões dos Gestores do FUSEX e Diretor do HCE, bem como a participação do Inspetor de 

Saúde do CML. 

 

Ou seja, independentemente de apurações em inquéritos, é inexplicável o descaso 

de manter obras em estado de acabamento importantíssimas para os usuários, paralisadas, 

enquanto que recursos são aplicados em novos serviços questionáveis do ponto de vista de 

prioridade. Do site do TCU: 

 

 “A busca pela eficiência no gasto governamental é um dos preceitos 

constantes do art. 37 da Constituição Federal e deve pautar a atuação do Tribunal de 
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Contas da União, de forma a evitar a ocorrência de desperdício e dano, bem como 

resguardar o erário”, afirma o presidente.”  

 

 

As fotografias que constam no Laudo de Engenharia contratado pela Riparo comprovam 

que, além da obra estar sem problemas técnicos, em fase de acabamento, inclusive com as 

modificações feitas pela CONSECLIN executadas. 

 

Em outra vertente, por solicitação da 1ª ICFEx, que estava promovendo no HCE uma 

Visita de Auditoria Não Programada, a Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar , 

designou equipe de militares para realizar levantamentos nas obras do CTI, que também foram 

estendidos para a obra da Unidade Coronariana. 

A CRO/1 recusou a participação da Contratada, inclusive os projetos atualizados e 

executivos, o que demonstrou de plano, que o objetivo não era obter a verdade 

material. 

Tendo agido dessa forma, que contraria qualquer modelo de perícia técnica, 

principalmente as regras contidas no NCPC 205, a CRO/1 elaborou em setembro de 2015 um 

relatório para o CTI e concluiu em novembro de 2015 o Relatório da Unidade Coronariana e 

entregou-os para 1ª ICFEx. 

Nesse ponto, cabe adiantar que, em 06 de setembro de 2017, respondendo para Justiça 

Federal, o Chefe da CRO/1 admitiu tardiamente  que o Relatório do CTI entregue para 1ª ICFEx 

que o método utilizado não era para apurar dano ao erário e corroborou que o Relatório realmente 

não concluiu por dano ao erário. 

Portanto, o Chefe da Comissão Regional de Obras/1, Tenente Coronel Engenheiro Militar 

Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior, no Ofício No 3-SeçDU/AsseApASJu/Cmdo 1ª RM, 

de 06 de setembro de 2017, cumprindo o MAN.0029.001345-2/2017, referente ao Mandado de 
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Segurança No 0164927-18.2017.4.02.5101, afirmou para a Justiça Federal, in verbis: 

 

“ DO MÉRITO 

DA REALIDADE DOS FATOS 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Como não era previsto a medição de serviços parcialmente 

executados, não foram apropriados serviços que não estavam 100% 

executados. O relatório também não conclui sobre dano ao erário, apenas 

apontou o que poderia ser considerado executado, o que não foi 

executado e o que não era possível de ser atestado por falta de elementos 

materiais. Trata-se, portanto, de uma peça inicial de auditoria de uma 

contratação pública. “ 

Como o mesmo método foi utilizado no Relatório referente à Unidade Coronariana, por 

similaridade, também, por dedução,  esse Relatório também não concluiu por dano ao erário. 

O método utilizado pela CRO/1 afrontou o princípio da razoabilidade, a tal ponto, que  

contém afirmações do tipo “ os serviços não puderam ser levantados devido ao estado 

avançado da obra” e dessa forma imperita, concluiu que, os “ serviços passíveis de 

medição” na obra do CTI eram da ordem de 20% e na obra da Unidade Coronariana, 

5,6%.   

Estando as duas obras em fase de acabamento, próximas da conclusão, esses 

percentuais jamais poderiam ser utilizados como parâmetros conclusivos sobre o 

real estado das obras, a não ser por má fé objetiva. 
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Mas, paradoxalmente, os Auditores da 1ª ICFEx, ignorando o bom senso, e com 

má fé objetiva, colocaram em seus Relatórios de Auditoria, reinterpretando os 

relatórios da CRO/1, que somente 20% do CTI estavam executados e 5,6% da 

Unidade Coronariana estavam executados e chegaram à conclusão estapafúrdia de 

dano ao erário total da ordem de R$ 4.500.000,00.  

Ou seja, com má fé objetiva, os Auditores da 1ª ICFEx, fizeram suposições inverídicas 

que cairiam por terra, simplesmente visitando as obras ou, vendo fotografias da mesma.  

Quando o Autor  tomou conhecimento dos Relatórios da 1ª ICFEx, 

protocolou representações em vários Órgãos do Exército, inclusive na Secretaria de 

Economia e Finanças do Exército (SEF) que determinou instauração de sindicância 

de cuja solução e, de acordo com o Gen Ex ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO, no 

Ofício n. 7-Asse1/SSEF/SEF, EB: 00000131.00005532/2016-24, de 23 de Junho de 2016, item 1, 

letra f, destaques nossos: 

“(...) a atividade para a apuração de dano ao erário é complexa e não se finda 

com o relatório de auditoria elaborado pela ICFEx, sendo consequência lógica do 

processo que, diante das irregularidades apontadas, sejam deflagrados 

procedimentos complementares que permitirão, agora com observância ao 

contraditório e ampla defesa, a ratificação ou retificação do dano ao erário e a 

dimensão da participação dos responsáveis.” 

De acordo com o Art 3º da Portaria 008  SEF de 23 de dezembro de 2003, , quando há 

indício de dano ao erário, deve ser aberto processo para apurar  a veracidade e, realmente,  o Chefe 

do Controle Interno do Exército determinou a instauração de duas sindicâncias, a serem 

instauradas pelo Comandante da 1ª Região Militar ( Contrato 01/2014) e Hospital Central do 

Exército( Contrato 02/2014). 
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A empresa do Autor somente teve conhecimento dos documentos que determinaram a 

instauração das sindicâncias em 23 de agosto de 2016 (Sindicância da Portaria 643 do 

Comandante da 1ª Região Militar) e em 09 de junho de 2017 também , por meio de Processo 

Habeas Data ( Sindicância da Portaria 196 de 28 de julho de 2017) (ANEXO 09). 

Na Sindicância da Portaria 643 , o Sindicante Coronel Farmacêutico e Bacharel em Direito 

agiu com imparcialidade e prolatou Relatório em 16 de outubro de 2016, no qual, in verbis fez 

constar: 

“Foi analisado cada documento que compõe o referido processo 

iniciando pela VANP (Visita de Auditoria Não Programada), cuja 

cópia está acostada a essa sindicância, nas folhas 83 a 96, e 

também em mídia de DVD acostada à fl 11 com todos os dados do 

Pregão em questão. Toda a elaboração da VANP foi analisada, 

onde os autores relatam na fase conclusiva que, inicialmente, 

houve falhas de natureza formal, as quais não resultaram em 

dano ao erário, porém in fine concluem pela malversação do 

recurso público, causando dano ao erário, que foram qualificados 

e quantificados no Quadro 4 (fl 94). Acredita este Sindicante, 

salvo melhor juízo, que tal entendimento foi reflexo do Relatório 

Circunstanciado do Estado Atual das Obras elaborado pela 

Comissão Regional de Obras /1a RM. 

O Documento posterior a ser analisado foi o Relatório 

Circunstanciado do Estado Atual das Obras elaborado pela 

Comissão Regional de Obras /1a RM que traz seu conteúdo de 

forma parcialmente prolixa, como por exemplo, a apresentação 

de serviços descritos como não passíveis de avaliação, porém em 

seguida são avaliados, como demolições, escavações, remoções 

etc. Outras incoerências no Relatório geraram dúvidas como o 

observado na foto nr 30 (f1. 70), que entra em contradição com o 

que foi relatado às fls n.65 sobre a existência da central de ar 

JFRJ
Fls 50

Protocolada por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 02/10/2017 15:25. (Processo: 0188176-95.2017.4.02.5101 - Petição: 0188176-95.2017.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a LUIZ FERNANDO OLIVEIRA TRAJANO.
Documento No: 78297565-1-0-1-98-586317 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



51 

 

condicionado mencionada. Pois existe neste caso específico, 

referência à não colocação dos aparelhos de ar condicionado no 

novo CTI. Porém existe em foto de autoria da própria CRO/1, 

onde se vê a presença de um aparelho de ar condicionado, não 

convencional parcialmente encoberto por uma lona (faz parte do 

sistema de ar especial?). Esses e outros vícios encontrados no 

Relatório dos peritos da CRO/1 levam a crer que esses peritos se 

limitaram à Reforma EXCLUSIVA do NOVO CTI de forma 

polarizada e não contextualizada, deixando de investigar 

situações (obras) que podem estar relacionadas com os recursos 

do referido pregão, e que foram meios necessários e acessórios 

para a conclusão da obra principal, como a adaptação das 

instalações que abrigariam os paciente do CTI a ser reformado. 

Os Peritos da CRO ainda executaram a perícia de forma isolada e 

independente, sem solicitar a presença dos fiscais de contratos. 

da(s) empresa(s) responsáveis, (eis) etc. Isto deveria ter sido feito 

com o fito de identificar onde e como foram aplicados os recursos 

destinados a reforma do novo CTI, pois construir um CTI em um 

Hospital de Alta Complexidade , mantendo este em 

funcionamento com aproximadamente 20 pacientes graves 

(pacientes de CTI) é bem diverso de uma construção de um CTI 

novo em um hospital aida sem funcionamento. Em suma, os 

peritos deixaram de observar que foi necessário e executada 

paralelamente uma adaptação em outra área, para preparação do 

local destinado a acolher os pacientes graves, que estavam no CTI 

e migrariam para o CTI provisório, localizado no quarto andar 

do” Bloco de Agudos”, no momento da reforma do CTI 

permanente. Houve também a reforma da Unidade de 

Emergência do HCE. Ambas as reformas provavelmente 

consumiram recursos do mencionado pregão.” 

“Dessa forma, penso, salvo melhor juízo, que foi necessária a 

adaptação de uma área dentro do HCE, que foi necessário a 

adaptação de uma área dentro do HCE para abrigar o CTI 
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Provisório promovendo a ininterruptividade dos serviços do 

HCE, e, o que ocorreu, mantendo e valorizando o bem jurídico 

maior das Instituições, que é atividade-fim do HCE: a 

restauração da saúde e a manutenção da vida humana. 

Assim, apesar de ficarem evidentes falhas que incidiram em 

possíveis irregularidades, penso ser imprescindível realizar nova 

perícia técnica pela CRO, desta vez acompanhada com a 

participação dos envolvidos, principalmente do Fiscal de Obras, 

da Empresa Riparo, do Sindicante e outros, a fim de que possam 

apontar, de forma mais precisa, onde foram aplicados os recursos 

públicos do Pregão em questão e a devida materialidade das 

obras realizadas.(grifei). 

Lembro que a criação de um CTI provisório gerou com certeza 

um custo extra, mas inegavelmente também uma grande 

economicidade para a Administração Pública.”  

“ No início desta semana, o Conselho Federal de Medicina 

publicou um levantamento sobre a diminuição do número de 

leitos de todo o Brasil. Segundo as informações, em dezembro de 

2010, havia no país 335.482 leitos de internação para uso 

exclusivo no SUS. Em 2015, este número caiu para 311.917, ou 

seja, em cinco anos houve uma redução do número de leitos de 

7,5%. 

Ainda segundo o levantamento, 19 estados brasileiros registram 

esta queda, sendo a região Sudeste a que teve maior redução do 

número de leitos. O subfinanciamento dos valores pagos pela 

Tabela SUS é a causa principal causa de carência destes leitos. 
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Enquanto o SUS paga, em média, R$ 508,63 para diária de UTI 

nível III e R$ 478,72 para nível II, os hospitais tem um custo em 

torno de R$ 1.200 reais. 

“As Santas Casas e os hospitais filantrópicos trabalham pela 

excelência na qualidade de atendimento e, diariamente, enfrenta 

inúmeros desafios pela falta de recursos. Os leitos que ainda 

estão disponíveis para atendimento do SUS estão à beira de um 

colapso”, afirma Edson Rogatti, diretor presidente da Fehosp – 

Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado 

de São Paulo” 

E conclui: 

“Acredita ainda este Sindicante, salvo melhor juízo, que apesar do pouco material fornecido para 

concluir este procedimento, os fatos giraram mais em torno do Desvio de Finalidade de que dano ao 

erário na aplicação de recursos públicos em questão”. 

 

 E, no mesmo relatório, solicitou perícias técnicas no seguinte contexto: CTI, Unidade 

Coronariana, Instalações Provisórias do CTI e Unidade Coronariana e Emergências.  

 Esse contexto foi adotado pelo TCU no acórdão 3739/2017 de 09 de maio de 2017, em processo 

aberto por representação da Riparo contra as ilegalidades praticadas pelo Ordenador de Despesas do HCE 

nos processos rescisórios: (grifei)  

 

ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 3739/2017 - SEGUNDA CÂMARA 

Relator 

ANDRÉ DE CARVALHO 
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Processo 

034.746/2016-1 

Tipo de processo 

REPRESENTAÇÃO (REPR) 

Data da sessão 

09/05/2017 

Número da ata 

15/2017 

Interessado / Responsável / Recorrente 

Riparo Construções e Instalações Ltda. (CNPJ 03.876.154/0001-30). 

Entidade 

Hospital Central do Exército (CE/MD). 

Representante do Ministério Público 

não atuou. 

Unidade Técnica 

Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ). 

Representante Legal 

não há. 

Acórdão 

ACÓRDÃO Nº 3739/2017 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “c”, e 250, inciso II, do Regimento Interno 
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do TCU, aprovado pela Resolução nº 246/2011, em fazer as determinações abaixo indicadas, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-034.746/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Representante: Riparo Construções e Instalações Ltda. (CNPJ 03.876.154/0001-30). 

1.2. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército (CE/MD). 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7 . Determinar: 

1.7.1. ao Comando Militar do Leste que informe este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre os 

resultados da perícia técnica pendente, a cargo da Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar 

(CRO/1), sobre a execução dos Contratos nos 001 e 002/2014, no Hospital Central do Exército (HCE), 

conforme a conclusão do Relatório de Sindicância, de 13/10/2016, instaurada pela Portaria 643 – 

SIND-S5.5-Asse Ap Jurd/1ª RM, desse CML; 

1.7.2. à Secex/RJ que promova o monitoramento da determinação contida no item 1.7.1 deste Acórdão, 

promovendo a reinstrução do presente feito após o recebimento da resposta do Comando Militar do Leste. 

 

Cabe ressaltar que o Comandante da 1ª RM até essa data não deu solução para o Relatório do 

Cel Miranda, porque contrariou o interesse de forjar dano ao erário para eximir Autoridades por negligência 

em reaação aos pacientes críticos, prejudicados, primeiro pelas sucessivas prorrogações mantendo as obras 

do cTi e Unidade Coronariana suspensas por interesse da Administração e posteriormente  as rescisões 

unilaterais com motivos vinculantes inverídicos. 

 

Não deu solução e substituiu por questões hierárquicas o Sindicante, nomeando pela Portaria 

019 o Inspetor de Saúde do CML General Médico Pontes Netto, cuja primeira atitude foi desconsiderar o 

relatório do Encarregado anterior Cel Miranda, que foi adotado pelo TCU e rejeitado pelo Inspetor de Saúde 

do CML, porque atende seu interesse pessoal de também forjar dano ao erário, porque foi omisso em 

verificar a gestão de recursos da saúde no HCE, prejudicando os pacientes críticos que são internados em 

instalações provisórias. 
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No HCE situação também contra a moralidade e legalidade ocorreu na Sindicância da Portaria 

139 do Diretor do HCE, em 05 de agosto de 2015. 

Essa sindicância foi instaurada por provocação da Riparo, que teve empenhos anulados pelo 

atual Diretor em 05 de maio de 2015, deixando de adimplir serviços executados na Direção do General 

Vitor Cesar e em sua própria Direção, sem fundamentar e sem apresentar, até essa data comprovação de 

que os serviços não foram executados, contraditando as provas apresentadas pela empresa, sendo que todos 

os serviços dos empenhos anulados foram licitados em pregões regulares. 

Instaurada a sindicância, o Sindicante Cel Flávio Barbosa de Sousa, solicitou apoio técnico da 

CRO/1 como consta na resposta dada pelo Gabinete do Comandante do Exército, inserida nessa Inicial. 

Houve manifesto objetivo protelatório da CRO/1 e o os últimos relatórios das obras objeto de 

reconhecimento de dívida ficariam concluídos em fevereiro e março de 2017. 

Em decisão surpresa, o Cel Flávio, a 04 dias de ser desligado do HCE por passar para Reserva 

Remunerada, encerrou a instrução em 26 de janeiro de 2017, iniciada em 05 de agosto de 2015, sem 

nenhuma oitiva e sem aguardar os relatórios da CRO/1, emitiu Relatório sem data e sem considerar nenhum 

elemento probatório entregue pela Riparo e levantamentos da CRO/1 e ainda eivado de erros de fls , falta 

de autenticação, enfim, um encerramento suspeito de falsidade ideológica e ocultação de documentos (nos 

autos digitalizados entregues pelo HCE- foi negado vista dos autos originais- os elementos probatórios 

entregues mediante recibo de próprio punho para o Cel Flávio- desapareceram) , encerrou o processo em 

27 de janeiro de 2017, e o atual Diretor do HCE prolatou Solução não reconhecendo nenhuma dívida, com 

motivo cvinculante que a Riparo não atendeu solicitação de provas, o que é falso e comprovado mediante 

o recibo do Encarregado, situação  que está sendo objeto de Ação na 3ª Vara criminal ( Processo No 

0184991-49.2017.4.02.5101). 

Dessa forma, tanto o Diretor do HCE como o Comandante da 1ª RM não permitem que a 

verdade material seja obtida sobre o contexto das obras do CTI e Unidade Coronariana e o maléfico 

resultado dessa imoralidade e desrespeito ao devido processo legal, atinge em cheio os pacientes 

críticos do CTI e Unidade Coronariana que são obrigados a utilizar instalações provisórias com mais 

de três anos e uso e sem condições de segurança hospitalar no que diz respeito ao ar não filtrado e 

risco de óbitos por eletrocussão. 

Portanto, juntamente com o Inspetor de Saúde do CML querem justificar a rescisão do contrato 

do CTI e da Unidade Coronariana, porque, se ocorrer óbito ou outro problema que seja identificado com ar 

não filtrado ou por choque elétrico, podem ser processados com base no Código Civil: 
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Art. 186 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 

do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

Para apurar suposto dano ao erário na obra da Unidade Coronariana, no HCE, foi instaurada 

Sindicância em 28 de julho de 2016, por determinação do Chefe do Controle Interno do Exército, por meio 

do DIEX 446 de 31 de maio de 2016. Essa informação foi mantida sob sigilo pelo Diretor do HCE. 

Nessa Sindicância que tem o 3º Encarregado nomeado pela Portaria 196, Cel Fentanes do HCE, 

a Riparo não consta como Sindicada.  

Por essa razão, não tinha conhecimento dos autos e, tendo tomado conhecimento da sua 

existência pelo Encarregado anterior, Cel Felizardo, foi impetrado Habeas Data, posteriormente convolado 

para Mandado de Segurança, após o Sindicante recusar vista dos autos. 

No ofício de Informações do Impetrado, veio anexado o DIEX 446: 
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Conforme está comprovado no DIEX 446, o Chefe do CCIEx  tal qual o General Mourão não 

considerou conclusivo o Relatório da CRO/1 sobre a Unidade Coronariana e determinou nova perícia. 

Dessa forma, não há no Exército Brasileiro até essa data nenhum processo administrativo 

que comprove, após o exercício da ampla defesa e do contraditório, quase dois anos após os Relatórios de 

Auditoria nas obras do CTI e Unidade Coronariana, que houve dano ao erário e não há de fato, conforme 

comprova o Laudo de Engenharia contratado pela Riparo e anexado nessa Inicial como elemento 

probatório.  

A dificuldade para forjar dano ao erário, como está tentando fazer o Inspetor de Saúde do 

CML, é que há reação dos Sindicados, inclusive na Justiça Federal. 

Ou seja, ao invés de solucionar com imparcialidade e justiça, obtendo a verdade material, 

buscam-se soluções ilegais e até criminosas, como ocorreu na Sindicância da Portaria 139,  o que retarda 

ainda mais a continuidade das obras do CTI e Unidade Coronariana. 

Portanto, comprovadamente, a Autora não tinha conhecimento, quando 

defendeu-se,  nos processos de rescisões, concluídos em 29 de julho de 2016, que o 

Exército havia determinado instauração de sindicâncias, com direito à ampla 

defesa e do contraditório, para a obtenção da verdade material. 

Mas, não foi somente o Cel Miranda, o Chefe do CCIEx e o TCU que descartaram os relatórios 

da CRO/1. 

O fato é que o Autor tomou conhecimento de que a CRO/1 novamente estava fazendo 

levantamentos, a equipe foi procurada mas recusou novamente  a oferta de 

acompanhamento dos técnicos da Riparo, bem como os projetos executivos. 

Como os relatórios não foram  dados ao conhecimento da Riparo, a mesma utilizou a Lei 

de Acesso à Informação e obteve resposta do Gabinete do Comandante do Exército, em 10 de 

fevereiro de 2017, informando que os Relatórios da CRO/1 que haviam sido entregues para 1ª 

ICFEx haviam sido substituídos: 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

GABINETE DO 
COMANDANTE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 
EXÉRCITO 

 

“Prezado Senhor José Francisco de Almeida, 

 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, o Serviço de Informações ao Cidadão do Exército 

Brasileiro (SIC-EB)  acusa  o  recebimento  do  pedido  formulado  por  V.  Sa,  registrado  com  o  

protocolo  nº 60502000066201727. 

A respeito do assunto o SIC-EB informa a V. Sa. que: 

1. Levantamentos feitos pela CRO/1 iniciados e não concluídos, detalhando o local, a data 

de início, o objeto, o órgão solicitante e a previsão de conclusão? 

Resposta: Foi solicitado Parecer Técnico em apoio a Sindicância instaurada pela Portaria 

139 – Sind/E2/2015 de 05 AGO 2015, do Diretor do HCE, através do DIEx 007 – Sind, sem 

estabelecimento de prazo para conclusão. Para a confecção do relatório acerca da obra de 

Complementação do Setor CADT do HCE, foi realizado levantamento entre 17 de outubro e 22 de 

dezembro de 2016. O prazo previsto para entrega do relatório: 13 de fevereiro de 2017. No mesmo 

DIEx supracitado foi solicitado parecer técnico a cerca da obra realizada na infraestrutura do HCE. 

Seu levantamento foi iniciado em dezembro de 2016. O prazo previsto para entrega do relatório: 13 

de março de 2017. Além destes, está sendo elaborado relatório acerca de obra realizada no setor. O 

prazo previsto para entrega do relatório: 

28 de março de 2017. 

 

2.   Iniciados   e   concluídos, detalhando   o   local,   a   data   de   início,   o   objeto   
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entações do 

e   o órgão solicitante? 

Resposta: O primeiro relatório acerca da obra de Restauração do Centro 

Cardiovascular (Hemodinâmica – Coronária), localizado no Pavilhão Térreo do Bloco de 

Agudos do Hospital foi confeccionado e enviado a 1ª ICFEx. Posteriormente, após ser dado o 

direito de Contraditório e Ampla defesa à Empresa, foi solicitado uma revisão do relatório à 

esta Comissão. No intuito de aprofundar a investigação foi elaborado novo relatório, concluído 

em 10 de novembro de 2016, sob orientações do Departamento de Engenharia e Construção 

(DEC). O primeiro relatório acerca da obra de Restauração do Centro de Tratamento 

Intensivo (CTI) – 2º andar do Bloco Marechal Francisco do Amaral foi confeccionado e 

enviado a 1ª ICFEx. Posteriormente, após ser dado o direito de Contraditório e Ampla defesa 

à Empresa, foi solicitado uma revisão do relatório à esta Comissão. No intuito de aprofundar 

a investigação foi elaborado novo relatório, concluído em 14 de setembro de 2016, sob 

orientações do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) 

 

 

3. Iniciados, concluídos e em fase de refazimento, detalhando o local, a data de início, o objeto 

é o órgão solicitante e a previsão de conclusão? 

Resposta: O primeiro relatório acerca da obra de implementação de acelerador linear no setor 

de Radioterapia, teve seu levantamento realizado entre 16 de novembro de 2015 e 14 de janeiro de 2016, 

o relatório fora concluído e enviado a 1ª ICFEx. Um novo relatório está sendo realizando, conforme os 

anteriores, sob orientação do Departamento de Engenharia e Construção. O prazo previsto para entrega 

do relatório: 13 de fevereiro de 2017. 

4. Quais levantamentos, em todas as situações acima expostas, tiveram o acompanhamento da 

contratada para execução? 

Resposta: Todos os levantamentos expostos foram executados por equipe da CRO/1, em apoio 

a sindicâncias e processos administrativos instaurados pelo HCE e 1ª ICFEx, tendo como parte as 

Empresas de V.Sa e seu cônjuge. Assim sendo, como figuram como parte, foi dado pelos Orgãos 

responsáveis pelas sindicâncias e processos administrativos o direito ao contraditório e Ampla defesa, 

que motivaram o refazimento de alguns relatórios. Ainda assim, durante a realização das sindicâncias e 

processos administrativos, a empresa poderia ter se valido do seu direito de vistas ao processo, durante 

qualquer fase do mesmo, juntamente ao sindicante. 

5. Por fim, eventual recurso deve ser dirigido ao Chefe do Estado-Maior do Exército, no prazo de 10 
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(dez) dias, a contar da data desta decisão. 

Brasília-DF, 10 de fevereiro de  2017. 

 Cordialmente, 

 

 

ALEXANDRE DOS SANTOS - Coronel 

Assessor do SIC-EB 

 

Portanto, a Instituição Exército Brasileiro reconheceu na resposta do Pedido 2, 

que após “ contraditório e ampla defesa à Impetrante, foi feita uma “revisão’ dos relatórios feitos 

pela CRO/1 e enviados pela 1ª ICFEx. 

 

Dessa forma, os relatórios da CRO/1 que o Encarregado do IPM Gen DIEHL, com má fé 

objetiva utilizou para indiciar, definitivamente não são verdade material para apontar dano ao 

erário. 

Em 26 de março de 2016, o HCE encaminhou um Ofício para Riparo solicitando reinício 

imediato dos trabalhos, com base nos dados do relatório da CRO/1, ou seja, dados falsos sobre o 

real estado das obras. 

Ou seja, a despeito de um Oficial General de Exército-General MOURÃO ter 

afirmado que eram “relatórios preliminares”, um Tenente Coronel- TC Terra, Ordenador de 

Despesas do HCE decidiu utilizar como “relatórios conclusivos” como motivos vinculantes para 

propostas estapafúrdias e com má fé objetiva: obter recusa previsível.  

Ou seja, fez uma proposta inviável, porque afrontava a realidade das obras, com má fé 

objetiva, forçando a recusa das propostas. 
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O HCE não apresentou solução viável para reinício dos serviços e prosseguiu com a 

prorrogação dos contratos com base no inciso III do  § 1o do Art 57 da Lei 8666/93, até 31 de 

maio de 2016, quando, atendendo sugestão da CJU-RJ suspendeu por 60 dias os contratos, o que 

não alterou a situação fática, tendo em vista que os serviços estavam suspensos temporariamente 

desde 27 de julho de 2015. 

Em 12 de julho de 2016, o HCE tomou uma decisão surpresa, notificou a Riparo, 

por meio dos Ofícios 43 e 44 que seriam iniciados processos rescisórios unilaterais para os 

contratos 01 e 02/2014, com base nos relatórios da CRO/1 entregues para a 1ª ICFEx. 

Portanto, pela segunda vez, a despeito de um Oficial General de Exército-General 

MOURÃO ter afirmado que eram “relatórios preliminares”, um Tenente Coronel- TC Terra, 

Ordenador de Despesas do HCE decidiu utilizar como “relatórios conclusivos” como motivos 

vinculantes para iniciar processos rescisórios e, a despeito de ser demonstrado que os dados eram 

falsos, encerrou açodadamente os processos iniciados em 12 de julho de 2016, em 29 de julho de 

2016. 

Ao utilizar o relatório da CRO/1 para rescindir o Contrato da Unidade Coronariana, 

processo iniciado em 12 de julho de 2016, o Ordenador de Despesas do HCE praticou o crime de 

falsidade ideológica, inserindo no Ofício 43, informação não verdadeira, porque de plano, em 

cognição sumária, uma obra em fase de acabamento jamais estaria com apenas 5,6% executados. 

Sendo o Fiscal de Contrato seu subordinado,  atuou “venire contra factum proprium” , 

quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual com a 

Riparo que somente suspendeu a execução porque o Exército deixou de adimplir. 

Cabe lembrar que os contratos estavam sendo prorrogados por interesse da administração. 

Assim, rasgam-se os princípios adotados pela democracia brasileira,  e cada um vai fazer 

o que quer, independentemente de ordem recebida em contrário.  
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E, o Comandante da 1ª RM, em Ofícios para a Justiça Federal como o recente Of 2999, 

continua a corroborar a falsidade ideológica da Administração Militar do HCE. 

No item  6 do  Ofício No 2999, de 21 de setembro de 2017, no MS             sem qualquer relação 

com o objeto do mandamus, o General Laerte afirma, in verbis: (grifei) 

“ 6. No âmbito do Hospital Central do Exército, o Pregão No 29/2013-HCE, contrato No 

1/2014, e nota de empenho No 2013NE802494, referente à obra do CTI, teve sua execução 

paralisada pela própria empresa em 27 de Jul 2015, alegando falta de pagamento. O fato é 

que após a obra sofrer auditorias técnicas e contábeis, por órgãos externos ao HCE, a 

administração do HCE chegou à conclusão de que haviam sido pagos R$ 3.486.451,62, 

mas somente R$ 793.311,79 haviam sido executados, ou seja, obra inacabada com dano 

ao erário de R$ 2.693.139,83, em desfavor da empresa Riparo Construções e 

Instalações Ltda.” 

 

E, no item 7, afirma que o contrato foi rescindido unilateralmente, somente não explicando 

porque a administração do HCE não instaurou processo administrativo, como determina a 

lei 8666, para apurar o dano ao erário e tomar providências. 

 

Dessa forma, o General Laerte, que para garantir a legitimidade da Administração deve 

prezar a verdade, que faz parte da moralidade, apresenta a empresa do Autor como 

“ devedora da obra do CTI”, conclusão a que chegou o HCE baseado em auditorias técnicas 

e contábeis. 

Na verdade, houve somente a auditoria técnica e não houve contábil. A “auditoria técnica 

“ foi executada pela Comissão Regional de Obras da 1ª RM, que foi o órgão externo ao 

HCE. 

No item 8 do Ofício 2999, o Comandante da 1ª RM,  afirma, in verbis: 

“Fato idêntico ocorreu com o Pregão 30/2013-HCE, contrato No 02/2013-HCE, contrato No 
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02/2014 e nota de empenho No 2013NE802493, referente à obra da Unidade Coronariana, 

que também teve sua execução paralisada pela própria empresa em 27 de JUL 15, que após 

sofrer auditorias técnicas e contábeis por órgãos externos ao HCE, concluiu-se que haviam 

pagos R$ 1.834.318,05, mas somente R$ 102.721,81,  haviam sido executados. Conclusão: 

obra inacabada com dano ao erário de R$ 1.731.596,23, em desfavor da Empresa, ora 

autora”. 

 

Cabe ressaltar que no texto acima, afirma-se genericamente que “ concluiu-se” por dano ao 

erário.  

O Relatório de Auditoria da 1ª ICFEx foi  falso, apresentando para uma obra em fase de 

acabamento, que jamais poderia estar com apenas 5.6% executados,  conforme está mostra 

o Laudo de Engenharia contratado pela Riparo e juntado nessa Inicial,. Nessa fase, a obra 

estaria na fase de demolições e início de paredes de alvenaria e não com o piso quase todo 

acabado em porcelanato. 

O absurdo dessa conclusão dos Auditores foi tal, que o Chefe do Centro de Controle Interno 

do Exército, determinou que fosse instaurada sindicância pelo HCE, com realização de nova 

perícia. 

Essa determinação foi feita por meio do DIEX 446 do Chefe da 1ª ICFEx, datado de 31 de 

maio de 2016, para o Ordenador de Despesas do HCE ou seja, antes de ser iniciado o 

processo rescisório do Contrato 02/2014 em 12 de julho de 2016, iniciado com base na 

perícia descartada pelo Chefe do CCIEx, ou seja, essa é a Autoridade com legitimidade 

sobre o assunto, porque foi ela  que determinou a Auditoria. 

Dessa forma, a “conclusão” sobre dano a erário, além de ser falsa, foi utilizada 

contrariando a orientação da Autoridade com legitimidade sobre o assunto no Exército 

Brasileiro. 
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O que ocorreu no Exército Brasileiro a ponto de um Oficial General de Divisão da Ativa, 

Comandante da 1ª Região Militar, inserir conclusões não verdadeiras para a Justiça Federal?  

 

A verdade é um dogma no Exército, e faltar com a mesma é falta grave. 

 

Se o Comandante do Exército responde em documento público em site do Governo 

Federal que os relatórios da CRO/1 entregues para a 1ª ICFEx foram substituídos, 

como  um Subordinado Oficial General, considera que a conclusão de um Tenente 

Coronel Ordenador de Despesas do HCE é “ mais verdade material “ do que a de um 

“ Oficial General de Exército Comandante do Exército” ? 

 

O Comandante da 1ª RM, de acordo com o plano de forjar dano ao erário e ignorar 

improbidades que são maléficas para os usuários do FUSEx, não hesita, para esse intento 

antidemocrático, em afrontar o Estatuto dos Militares: 

CAPÍTULO III 

Da Hierarquia Militar e da Disciplina 

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças 

Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau 

hierárquico. Ver tópico (1235 documentos) 

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis 

diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz 

por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação se 

faz pela antigüidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é 

consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade. Ver 

tópico (185 documentos) 

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo 

militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, 
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traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e 

de cada um dos componentes desse organismo. Ver tópico (116 documentos) 

§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas 

as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada 

e reformados.  

SEÇÃO II 

Da Ética Militar 

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a 

cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional 

irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar: Ver tópico 

(590 documentos) 

I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; Ver 

tópico (65 documentos) 

 

Amar a verdade não foi o comportamento de Oficial General de Divisão do Exército 

Brasileiro, próximo a participar de processo de escolha para Oficial General de 

Exército. 

 

A verdade não se restringe à prática apenas intramuros das casernas, o Militar é um 

exemplo para todos, sejam civis e militares e ainda mais grave é faltar à verdade com 

a Justiça, na condição de réu- autoridade coatora, porque a Administração goza de 

legitimidade, mas essa não é incontestável, como consta na Jurisprudência do 

Ministro Carlos Velloso:  

 

O Ministro Carlos Velloso, na TRF, MAS 84.840- DJU 28.11.1979, afirmou, em 

relação à legitimidade e credibilidade dos atos da Administração: 

 

“As informações merecem credibilidade, até prova em contrário, dada a presunção de 

legitimidade dos atos da Administração e da palavra das suas autoridades.”  

 

No Ofício No 2999, o General Laerte usou a legitimidade do cargo para inserir 

informações falsas, com o objetivo torpe de apresentar a Autora do processo como 

“ devedora” da União, sem que haja, até essa data, um único documento que 
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comprove essa colocação. 

 

Por essa razão, foi instaurado processo na Justiça Federal de “ Pedido de 

Explicações”, porque nenhuma autoridade tem o direito de colocar referências, 

frases dúbias em documentos públicos, com o objetivo de denegrira a imagem e a 

honra do litigante. 

 

Essas situações que mostram Membros de uma Instituição altamente considerada 

pela Opinião Pública faltando à verdade com interesses obscuros, comprova que o 

descaso com os pacientes críticos do CTI e Unidade Coronariana, não parece ser 

mera omissão. 

 

O Procurador Geral do Ministério Público Militar expressou publicamente em 

entrevista para o Jornal O Globo sua preocupação com irregularidades e a forma de 

apurar nas Forças Armadas: 
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Como afirmou o Procurador Geral do MPM Hospitais Militares são alvo de 

corrupção. O HCE paga para fornecedores da ordem de cem milhões de reais por 

ano e é o maior hospital militar das Forças Armadas. 

 

Porque o Exército reage contra denúncias de irregularidades no HCE e também no 

HGeRJ, a ponto de retaliar os denunciantes, intimidando-os com sindicâncias e IPMs com 

Encarregados “longa manus”. 

 

Estão  em boas mãos os milhões de reais arrecadados mensamente de 

militares da ativa, da reserva, reformados e pensionistas? 

 

Cabe observar que no site do DGP ou DSAu não há um único dado sobre o montante 

arrecadado, nem onde é aplicado, de forma objetiva e transparente, por Organização Militar de 

Saúde ou Organização Civil de Saúde,  para que os contribuintes tenham conhecimento e 

inclusive, tendo conhecimento de irregularidades, representar e agir, direito de cidadão e de “ 

sócio obrigatório do FUSEx”. 

 

Por exemplo, os milhares de usuários do HCE e HGeRJ não tem 

conhecimento que : 

 

a)  No HGeRJ o Centro Cirúrgico não tem ar condicionado filtrado há mais 

de três Direções,  porque deixaram ser destruído o sistema existente por falta de 

manutenção do sistema filtrado ?  E que um sistema novo, com fluxo laminar 

custaria menos de R$ 500.000,00, sendo que a opção do Diretor anterior ao 

atual foi gastar mais do que esse valor em pátio de estacionamento 

interno, sendo que ao redor do Hospital há inúmeras vagas e totalmente 

seguras, porque a Vila Militar é local fechado e bem guardado ?  Priorizou 

também uma luxuosa reforma do seu Gabinete de Diretor, obra sem 

prioridade alguma, a não ser de favorecer empresas sanguessugas de atas de 

registros de preços.  
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b) E que o Diretor e atual Diretor do HCE, General Falcão optou por reformar o 

Refeitório de Oficiais e Sargentos , do que instalar um sistema de água quente solar 

que resolveria definitivamente  o problema de ter que, no inverno, ser racionada a 

água quente para economizar GLP ?  Reformar esteticamente um refeitório 

que tem da ordem de 10 anos de uso, foi mais importante para o General 

Falcão do que propiciar banho quente para os pacientes. 

 

c) Que é fato que cozinha do HCE não atende normas sanitárias, não é refrigerada, tem 

vazamentos de vapor, a laje de teto tem sérios problemas estruturais de corrosão 

das ferragens  e essa cozinha que deveria ser padrão altíssimo,  que prepara da 

ordem de mais 2000 refeições dia, incluindo dietas para pacientes tem projeto 

pronto para licitar,  mas a opção do Gen Falcão foi gastar R$ 5.000.000,00 

em enlaces de telecomunicações e R$ 4.429.578,88 em “ digitalização de 

prontuários”. O que é mais prioritário, em um hospital com pacientes 

internados, ter internet ou um prontuário digitalizado, ou refeições 

preparadas com rígidas normas de higiene?  Detalhe: essas 

contratações milionárias foram por “ registros de preços”. 

 

Os exemplos acima comprovam de plano que  o TCU tem razão quando considera 

fiscalizar, não somente irregularidades, mas a correta gestão a favor do interesse 

público e não de vontades pessoais de império e ressalta que é uma obrigação constitucional, 

insculpida no art. 37 da Constituição Federal e deve pautar a atuação do Tribunal 

de Contas da União, de forma a evitar a ocorrência de desperdício e dano, bem 

como resguardar o erário.  

 

Cui bono , se o paciente não é o beneficiado e não  tem prioridade nas 

opções de gastar os recursos do FUSEx, que via de regra são aplicados sem 

critério de prioridade para o paciente ? 

 

O que parece existir é uma ação coordenada para não considerar a legitimidade da 

administração anterior, sem prova em contrário obtida com imparcialidade, ao ponto de não 

concluir obras iniciadas importantíssimas para os pacientes e imputar prática de 

irregularidades. 
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Ao mesmo tempo, foi tentado aplicar o modelo de gestão que era utilizado no 

HGeRJ, evitar licitações de obras e serviços de engenharia e utilizar atas de registros de preços, 

o que é ilegal de acordo com o TCU e estão sendo investigados nesse órgão e no MPF por esses 

fatos. 

Como o Autor no HCE representou nominadamente contra esses atos fraudulentos 

de gestão, o “modelo teve dificuldades” e o resultado no campo fático é que foi estancado o 

processo de revitalização do HCE, iniciado em 2009, que permitiu o HCE ter um Setor de 

Imagem completo e sofisticado, Maternidade de alto nível, Instalação de Acelerador linear, doi 

tomógrafos, dos equipamentos de ressonância magnética, Reforma total das Emergências e 

Setores do Ambulatório, enfim um processo com apoio do Ex-Comandante do Exército General 

Enzo, que repercutiu junto aos usuários.  

 

Esse processo foi estancado  a partir de 20 de abril de 2015, quando assumiu a atual 

Direção e nenhuma obra foi licitada nesse período. 

Diferente do que ocorre com o proprietário, que possui liberdade para dispor do seu bem 

ou interesse (podendo aliená-lo ou até destruí-lo), ao administrador cabem os deveres de 

zelo e conservação do bem ou interesse colocado sob sua guarda. Isto é: o 

administrador tem por função gerir interesses alheios segundo o Direito, a moral e a finalidade 

intrínseca do bem.  

Como comprova fotografia constante no Laudo de Engenharia contratado pela Riparo, a 

Administração Militar do HCE recebeu as chaves da obra do CTI, bem como da 

Unidade Coronariana, mas não zelou pela conservação dos bens colocado sob sua 

guarda, os aparelhos sofisticados de ar condicionado ficaram sem proteção ao tempo, porque as 

coberturas deixadas pela Riparo foram retiradas ou danificadas pelo tempo e, a obra do CTI em 

25 de agosto de 2016 estava arrombada e pombos estavam e continuam fazendo ninhos nos dutos 

de ar condicionado, podendo até ser necessário a reconstrução dos mesmos, configurando dano 

ao erário, porque, no mínimo será necessário desinfectar os dutos de ar condicionado. De plano, 

a fotografia da porta arrombada da entrada da obra do CTI, propiciando a entrada de pombos, 

roubo e vandalismo. 
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Do Pregão PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/2015, do TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DA BAHIA para  prestação de serviços de limpeza e desinfecção nos dutos do sistema 

de ar condicionado do Edifício Sede e Edifício Anexo dos Cartórios Eleitorais da Capital, do 

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, , extrai-se que o custo de desinfecção normal de edifício em 

utilização, isto é, sem pombos habitando os dutos,  

Objeto Preço Médio Total 
 

Prestação de serviços de limpeza e desinfecção nos dutos do sistema de ar 

condicionado do Edifício Sede e Edifício Anexo dos Cartórios Eleitorais 

 da Capital, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 

 

R$ 51.194,00 

 

Observação: Sistema com 2.034,60 metros lineares de dutos. Incluindo nisso a higienização dos 

equipamentos fancoils e fancoletes, bem como as saídas e entradas de ar condicionado. 

As obras do CTI e Unidade Coronariana não possuem essa quantidade executada, que é da ordem 

de   700 metros. Portanto, de plano, há dano ao erário da ordem de R$ 17.000,00  por desleixo da 
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Administração Militar do HCE. 

Foto de dutos de ar condicionado instalados na obra do CTI
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Para esclarecer que será realmente necessário executar esse serviço, e com maior profundidade 

do que o normal, porque as fezes dos pombos transformam-se em pó que vai ficando incrustrado nas paredes 

dos dutos, segue matéria obtida na internet: 

Dutos de ar-condicionado são risco cotidiano de 

contaminação, até em hospitais 

Luciana Brazil 

Em teatros, shoppings, edifícios ou em qualquer local público onde exista um sistema 

de ar-condicionado ou ventilação instalado,o ar que respiramos pode não estar 

tão limpo quanto pensamos. 

 

 

A sujeira se acumula nas tubulações e pode causar 

vários problemas de saúde. (Fotos:DHL) 
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Emabalgem de veneno de rato é encontrada em uma 

das tubulações. (Fotos:Divulgação) 

Você já se perguntou qual é a qualidade do ar que você respira? Se nas ruas acreditamos que a poluição é 

uma das responsáveis pelos maiores problemas que influenciam o nosso bem estar, fique sabendo que nos 

lugares fechados, pode ser ainda pior. Em teatros, shoppings, edifícios ou em qualquer local público onde 

exista um sistema de ar-condicionado ou ventilação instalado, o perigo existe. E nos ambientes onde o ar 

deveria ser ponto de partida para a boa saúde, como hospitais e clínicas, a situação é grave. 

No Estado a realidade é considerada alarmante, já que as redes de duto de ar escondem verdadeiras fontes 

de contaminação por causa da sujeira que se instala nas tubulações. Em Campo Grande, nos hospitais e 

clínicas a condição é crítica já que não existe interesse das firmas em fazer a limpeza, como afirmam os 

donos de empresas especializadas, as raras que existem na cidade. 

Teias de aranha e poeira se acumulam nos dutos. 
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Até um escorpião já foi encontrado na tubulação. 

Sem nunca ter sido limpa, a tubulação ficou coberta 

por uma crosta. 

A quantidade de poeira assusta quando imaginamos 

que estamos respirando esse pó. 

Desde os mais inusitados objetos como embalagens de veneno de rato, até mesmo animais mortos 

como ratos, pombos e escorpiões, além de pó, muito pó, já foram encontrados nos dutos, como 

lembrou Marcelo. 

"Já vimos muita coisa e esses locais estão sempre muito sujos". 

Após a limpeza, os dutos devem receber manutenção no período de seis meses. 
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II – DO DIREITO 

a) DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR 

Como bem leciona Reinaldo Moreira Bruno (2008, p. 32), não se deve perder de vista a 

ideia de que, independentemente do critério de definição utilizado, a Administração Pública 

sempre estará relacionada com o “dever de atuar na defesa, na manutenção, na 

conservação e no aprimoramento dos bens e interesses da sociedade”. (BRUNO, 

Reinaldo Moreira. Direito administrativo didático. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.) 

Nessa Inicial, já foi demonstrado que a Administração Militar do HCE negligenciou a conservação 

da obra do CTI, permitindo o arrombamento da mesma (foi fechada a porta após o Autor enviar e-mail para 

o Ordenador de Despesas do HCE, assim que tomou conhecimento do fato) ligar para a Divisão 

Administrativa o Fiscal da Obra e informar sobre o fato)  e os dutos de ar condicionado foram contaminados 

por pombos. 

Ou seja, a Administração Militar do HCE, de plano causou por negligência dano ao erário, 

ou seja não conservou bem sob sua guarda, comprovando desinteresse. 

Portanto, levando-se em conta um largo campo de abrangência, a Administração Pública 

pode ser conceituada como “a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito 

federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do Direito e da Moral, visando ao bem 

comum” (MEIRELLES, 2008 p. 84). 

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 91), o Estado de Direito tem 

relação direta e específica com princípio da legalidade, sendo por ele qualificado, já que a 

expressão Estado de Direito pode ser entendida como “Estado sujeito a um ordenamento jurídico” 

– sujeito à lei. Ao discorrer sobre a referida relação, o autor explica que: 
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[...] o Direito Administrativo (pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o 

Estado de Direito: é uma consequência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma: 

a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da 

lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente 

na expedição de comandos complementares à lei. 

Por isso, o princípio da legalidade é considerado o mais importante para a 

Administração Pública, vinculando-a de forma absoluta, de maneira que todo e qualquer 

ato administrativo praticado sem lei anterior que o preveja, ou o permita, será considerado ilegal. 

Em outras palavras, a Administração Pública, além de não poder atuar contra a lei 

(contra-legem), ou além da lei (extra-legem), deverá sempre agir estritamente (ou 

restritivamente) de acordo com as previsões legais (secundum legem). 

O Ordenador de Despesas, como comprovado de plano não seguiu a orientação do Chefe 

do Centro de Controle Interno do Exército, transmitida pelo Chefe da 1ª ICFEx por meio do Diex 

446 de 31 de maio de 2016 e promoveu rescisão unilateral com a perícia que o Chefe dao CCIEx 

não considerou conclusiva sobre dano ao erário e determinou nova perícia. 

Essa orientação da Autoridade que possui legitimidade sobre o Relatório da Auditoria da 

1ª ICFEx, recebida em 31 de maio de 2016, foi mantida sob sigilo, pelo HCE, até da Consultoria 

Jurídica da União-Rio de Janeiro, porque, com má fé objetiva e contra o interesse dos pacientes 

críticos da Unidade Coronariana, internados em instalações provisórias, decidiu utilizar a perícia 

não conclusiva, como motivo vinculante. 

O art. 5°, inciso LXXIII, da CRFB, admite a ação popular, visando anular ato lesivo ao 

patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural. 
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Jurisprudência: (grifei)  

 “ EREsp 14868 – MIN. JOSÉ DELGADO 

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS. 

ILEGALIDADE. LESIVIDADE. 

 

1. A moralidade administrativa é valor de natureza absoluta que se insere nos pressupostos 

exigidos para a efetivação do regime democrático. 

7. A moralidade administrativa é patrimônio moral da sociedade. Os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário devem proteger esse patrimônio de modo incondicional, punindo, por 

mínima que seja, a sua violação. 

8. "Na maioria das vezes, a lesividade ao erário público decorre da própria ilegalidade do ato 

impugnado" (STF, RE 160381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 12.08.94, p. 20052).” 

 

Pelos fatos narrados ficou perfeitamente demonstrada a lesão aos direitos dos 

pacientes críticos não ficarem expostos a bactérias e vírus e correrem riscos de choques elétricos,  

porque o interesse dos Gestores de Saúde Diretor de Saúde, Inspetor de Saúde do CML e Diretor 

do HCE foi nulo até essa data para resolver as pendências administrativas que resultaram na 

suspensão das obras do CTI e Unidade Coronariana, desde 27 de julho de 2015. 

Essas suspensões provocadas pela Administração Militar do HCE, causaram dano ao 

erário não quantificado ainda,  do custo de mobilizar e reiniciar as obras, desinfectar dutos de ar 

condicionado,  pagar juros no adimplemento e dívida, de acordo com o Laudo de Engenharia 

contratado pela empresa, da ordem de R$ 1.814.000,00 referenciados a julho de 2015, além dos 

prejuízos morais e físicos, para os pacientes críticos,  podendo causar óbitos não 

relacionados aos motivos da internação nas instalações provisórias, viabilizando o 

ingresso da presente ação popular. 

b) DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA 
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A ação popular tem previsão no art. 5° da CRFB, garantindo o seu ajuizamento por 

qualquer cidadão no regular gozo dos seus direitos políticos, o que é o caso do autores , conforme 

prova que junta-se na qualificação. 

Os Autores são antes de tudo, membros da Família Militar, sendo 

contribuintes do Fundo de Saúde do Exército e dependem do atendimento 

proporcionado por esse fundo para conservar e restaurar a saúde, quando 

necessário. 

Dessa forma, como empresários, cooperaram com a revitalização do HCE executando 

obras de relevante apoio para Família Militar, não somente pelo dever de probidade e ética 

empresarial, mas também porque beneficiam-se das suas obras.  

O Extrato da Publicação do Ex-Diretor do HCE e a  matéria sobre o reinício dos serviços 

de Radioterapia, após paralisação de mais de cinco anos, são provas inequívocas que os objetivos 

foram atingidos plenamente e que seus contratos atenderam o princípio da eficiência. 

O Laudo de Engenharia contratado pela Riparo comprova por meio de documentos, 

principalmente fotografias, que as obras do CTI e Unidade Coronariana caminhavam para 

também serem concluídas com alta qualidade técnica e de acabamento, entregando para a Família 

Militar ambientes seguros e confortáveis e humanizados. 

A interrupção dessa marcha, por exclusiva culpa da atual Direção do HCE, que agiu 

sempre contra o interesse público comprova ausência de moralidade, humanidade e compaixão 

para com pacientes que, sem alternativa, utilizam o HCE para restaurar a saúde perdida. 

Sem opção, devido ao elevado custo de internação em UTI esses pacientes tem que 

forçosamente utilizar instalações provisórias sem toda a segurança hospitalar, porque o custo em 
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hospital privado é superior a R$ 1.000,00/dia/leito, podendo chegar, nos casos que exigem 

isolamento, a R$ 8.000,00/dia/leito. 

Dessa forma, tem legitimidade  para defender a correta utilização de recursos do FUSEx, 

o que foi feito várias vezes, antes das rescisões contratuais ou investigações com caráter de 

retaliação. 

Inclusive, o Autor recebeu ameaça de morte em julho de 2015 em sua residência, 

protocolou a mesma no Comando da 1ª RM e, como os suspeitos eram do HCE não foi tomada 

nenhuma providência. Em face do descaso do Comandante da 1ª RM à época, e municiado pelo 

próprio HCE com elementos probatórios, fez Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, conforme 

está anexado nessa Inicial. Desconhece se houve ou não apuração, sendo que essa situação, no 

bojo de PIC no MPM está também sendo investigada. 

Como já afirmado, há Ações na Justiça Federal para reconhecimento de dívida e outras 

situações que envolvem as empresas ( sempre como Autoras)  para resolver as questões de Direito 

Administrativo e Penal. 

Dessa forma, essa Ação Popular tem o exclusivo objetivo de ser um passo para solucionar 

o grave problema dos pacientes críticos do CTI e Unidade Coronariana, bem como estancar o dano 

ao erário e responsabilizar os gestores causadores do mesmo. 

Os réus apontados na ação são efetivamente os responsáveis pelos atos ilegais, lesivos  ao 

patrimônio público, e à moralidade  conforme art. 6° da Lei 4.717/65:  

“A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 

referidas no art. 1°, contra as autoridades, funcionários ou administradores 

que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato 
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impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à 

lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo”, 

Para esclarecer a razão de cada Autoridade no Polo Passivo: 

1- Autoridades do HCE: 

- Ex-Ordenador de Despesas Tenente Coronel do Serviço de Intendência 

Maurício Real Ferreira: em 03 de juhno de 2015, sem atender o Art 5º da Lei 

8666/93, anulou sem informar a Riparo, a liquidação de 04 faturas que totalizam 

da ordem de R$ 500.000,00, que estavam liquidadas desde abril de 2015, forçando 

a contratada a suspender temporariamente os serviços, com base no inciso XV do 

Art 78 da Lei 8666/93, resultando em graves prejuízos para os pacientes internados 

em instalações provisórias porque seu ato sem fundamento interrompeu a execução 

das obras, com consequências funestas até essa data. 

- Ordenador de Despesas do HCE Tenente Coronel do Serviço de 

Intendência Edson Terra Pimenta, por ter promovido rescisões unilaterais dos 

contrato do CTI e Unidade Coronariana, em 28 de julho de 2016, com base em 

perícias descartadas pelo Exército como conclusivas sobre dano ao erário, 

praticando atos nulos pela Teoria dos Motivos Determinantes  e resultando em 

graves prejuízos para os pacientes internados em instalações provisórias porque seu 

ato sem fundamento não permitiu a cooperação entre Administração e 

Administrado para solucionar de forma legal as pendências sobre as obras do CTI e 

Unidade Coronariana, tendo agido de má fé objetiva, mesmo tendo conhecimento 

fático e documentado que os motivos que uutilizou são falsos,  com consequências 

funestas até essa data. 

- atual Diretor do HCE General de Brigada Médico Alexandre Falcão 
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Corrêa:   de acordo com o Regulamento de Administração do Exército, nas 

Organizações em que a direção é de Oficial General, a função de Ordenador de 

Despesas pode ser delegada, mas não a responsabilidade, o que também é 

reconhecido pelo TCU. Ou seja, todos atos lesivos praticados contra a moralidade, 

legalidade e eficiência pelos Ordenadores de Despesa são também da sua 

responsabilidade, ou seja,  culpa in eligendo e in vigilando. Além disso, como 

Médico, não teve interesse em solucionar com celeridade os problemas 

relacionados à suspensão dos serviços das obras do CTI e Unidade Coronariana, 

mesmo alertado formalmente pela Carta Riparo 40 de 21 de outubro de 2015, sobre 

os riscos para os pacientes. Portanto, foi negligente com a saúde dos usuários 

críticos, expondo-os sem necessidade à utilização por tempo indeterminado aos 

riscos de infecção por contaminação do ar e sequelas e óbitos por eletrocussão. 

2.  Diretor de Saúde do Exército desde junho de 2015 General de 

Divisão Médico TÚLIO FONSECA CHEBLI. 

 

A D Sau é um Órgão de Apoio Setorial, Técnico-Normativo e Gerencial integrante 

do Departamento-Geral do Pessoal (DGP), incumbido do planejamento, 

coordenação, controle, supervisão e avaliação das atividades relativas à 

saúde, no âmbito do Exército Brasileiro. 

 

O atual Diretor de Saúde assumiu o cargo em junho de 2015, portanto, antes da 

suspensão temporária das obras do CTI e Unidade Coronariana e foi omisso em 

agir a favor dos pacientes críticos instalados em instalações provisórias dessas 

Unidades Fechadas. 

 

Como a DSau gerencia os recursos do FUSEX e outros da Saúde, que são liberados 

pelo DGP  foi omisso em relação aos pacientes que são internados em 

instalações provisórias, expondo-os sem necessidade em locais sem ar 

filtrado pr filtro HEPA e com risco de acidentes e óbitos por 

eletrocussão. 

 

3)   Inspetor de Saúde do CML- General de Divisão Médico Gilberto 

Franco de Pontes Netto 
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A PORTARIA Nº 1.502, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015 criou o cargo de Inspetor 

de Saúde do CML. 

Entre suas atribuições está: 

II - supervisionar a qualidade do atendimento prestado e o desempenho 

técnico das OMS 

 

IX - acompanhar e supervisionar a execução, por parte das OMS, do contrato 

de objetivos, particularmente no que concerne à adaptação, à 

manutenção de instalações e às aquisições de equipamentos, 

facilitando o cumprimento dos prazos estabelecidos; 

 

As obras do CTI e Unidade Coronariana são obras de Contrato de Objetivos e 

portanto, o General Pontes Netto omitiu-se em resolver as pendências, após ter 

assumido a função em março de 2016 que poderiam livrar em curto prazo os 

pacientes críticos do CTI e Unidade Coronariana, melhorando a qualidade do 

atendimento e garantindo maior segurança hospitalar. 

 

Ou seja, até prova em contrário, foi omisso em situação que exige 

atenção, porque trata-se da vida de 40 pacientes críticos. 

 

4) Comandante da 1ª Região Militar General de Divisão Laerte de 

Sousa Santos. 

 

O HCE, para fins administrativos e disciplinares é Organização Militar de Saúde 

subordinada diretamente ao Comandante da 1ª Região Militar que participa 

ativamente junto ao DGP para estabelecer contrato de objetivos  ( obras, 

equipamentos e outros) e, dessa forma, embora não seja a Autoridade que nomeou 

o Diretor do HCE, tem a culpa “ in vigilando”  em relação ao emprego dos recursos 

do FUSEx e o atendimento aos pacientes.  

 

Sua atuação tem sido ao contrário do dever funcional de zelar pela moralidade e 

legalidade, porque corroborou todos os atos lesivos narrados nessa Inicial, 

praticados na atual Direção do HCE e contrários ao interesse público, 

configurando mais do que omissão, chegando a conivência explícita. 
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c) DO ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E À MORALIDADE PÚBLICA 

Conforme descrito nos fatos, tais práticas se enquadram como atos lesivos ao patrimônio 

conforme previsão expressa da Lei 4.717/65 em seu art. 2º. 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, 

nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes 

normas: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do 

agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de 

formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em 

que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele 

previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 
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Art. 3º Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou 

das entidades mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se compreendam nas 

especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, 

enquanto compatíveis com a natureza deles. 

 

Está comprovado com elementos probatórios que os atos administrativos praticados 

pelos Ordenadores de Despesa colocados no polo passivo estão eivados de vícios de legalidade e 

o Diretor do HCE, por dispositivo legal, ao delegar a função de Ordenador de Despesas, também 

é responsável pelas ilegalidades cometidas por seus delegados. 

 

Particularmente o TC TERRA afrontou a hierarquia e utilizou relatórios preliminares 

de Auditorias como relatórios conclusivos, agindo venire contra factum proprium, porque a 

Administração Militar do Hce não tem independência para concluir sobre provas de outros 

processos, nos quais não tem competência para decidir, causando dano ao erário, por manter 

obras paralisadas há mais de dois anos. 

  

A competência do TC Terra limita-se a instaurar e julgar processo administrativo, mas 

tendo que por força legal, utilizar motivos vinculantes para tal e não criar falsos motivos 

vinculantes como comprovadamente fez. 

 

Também o TC TERRA  cometeu desvio de finalidade no caso do contrato da obra 

da Unidade Coronariana, porque recebeu o relatório da 1ª ICFEx para instaurar sindicância, 

apurar se houve ou não dano ao erário por nova perícia e não promover processo rescisório, que 

não foi determinado no DIEX 446 de 31 de maio de 2016 do Chefe da 1ª ICFEx. 

 

Quanto ao Diretor de Saúde, foi omisso, até prova em contrário, de garantir o 

atendimento melhor possível para pacientes críticos do CTI e Unidade Coronariana, bem como o 

Comandante da 1ª RM e o Inspetor de Saúde. 

 

No ordenamento jurídico vigente, prevalece o entendimento de que a Ação Popular é o 

instrumento adequado para atacar ato ilegal e lesivo aos cofres públicos, da mesma 

forma quando ocorrer violação ao Princípio Constitucional da Moralidade 

Administrativa, constituindo, esta última, uma inovação em termos de direito positivado. 

Portanto, o Princípio da Moralidade Administrativa pode ser utilizado como fundamento 

autônomo para propositura da Ação Popular e, por conseguinte, em relação aos pressupostos da 
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referida Ação, verifica-se a questão da exigência da ilegalidade, como causa de pedir, ao lado da 

lesividade. 

 

Na presente ação, ocorreu afronta ao princípio da moralidade administrativa e 

consequentes danos ao erário e  continuidade de riscos para pacientes críticos. 

 

Dessa forma os atos lesivos são por ação direta ou por omissão: 

 

a) Manter pacientes críticos sem necessidade, em ambiente hospitalares sem ar 

filtrado e segurança contra contra choques elétricos, ultrapassando a necessidade 

de utilização pelo tempo necessário para executar as obras, que deveriam estar 

concluídas em 2015. 

 

b) Dano ao erário por emprego de recursos que não resultaram até essa data em 

benefício algum para os usuários, causado por paralisação forçada pela 

Administração do HCE, deixando de adimplir ou resolver as pendências com a 

Contratada. A anulação das liquidações, que retirou da ordem cronológica de 

pagamento 04 faturas da Riparo, sem fundamentação publicada em documento 

formal e informada para a Contratada infringiu o princípio da publicidade, o Art 50  

e sujeita o infrator ao Art 92 da Lei 8666/93, foi a causa para suspensão temporária 

das obras, iniciando o dano ao erário. 

 

 

c) Dano ao erário porque não foi instalado equipamento de Hemodinâmica na Sala 

Cirúrgica Híbrida, cujo valor atual é da ordem de R$ 2.000.000,00 e cuja área para 

instalação  já estava pronta de acordo com o projeto do fabricante GE, além do dano 

de obsolescência sem uso, afrontando o principio da eficiência e privação de 

utilização de equipamento moderno e com mais funcionalidades que o atual. 

 

 

d) Dano ao erário por desinteresse em manter protegida as obras, equipamentos e 

materiais instalados, permitindo infecção de dutos de ar condicionado por pombos 

que utilizaram esses dutos para nidificação. 

 

e) Afronta à moralidade por prática de atos contra a legislação e o pundonor militar, 
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como falsidade ideológica, falta à verdade material, ou seja, contra a legitimidade 

da administração.  

 

f) Dano ao erário por afronta ao devido processo legal, por rescisões 

unilaterais que utilizaram como motivos vinculantes perícias descartadas. O processo 

administrativo envolve direitos e interesses dos cidadãos e da própria Administração 

Pública. Portanto, a Administração Pública deve nortear seus atos em princípios 

consagradores da aplicabilidade do devido processo legal, para o resguardo da ordem 

jurídica vigente, da segurança jurídica dos interessados integrantes de determinada 

relação processual e da coletividade em face do interesse público.  A Lei n.º 9784/99, 

prevê de maneira expressa em seu art. 2º a observância por parte da Administração 

Pública dos princípios da ampla defesa e do contraditório, regulando-se no âmbito 

infraconstitucional o cumprimento do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal 

vigente de modo direto, e indiretamente o art. 5º, inciso LIV, já que se violados o 

contraditório e a ampla defesa, restará liquidado o princípio do devido 

processo legal. A Portaria 008 SEF de 23 de dezembro de 2003, em seu artigo 3º é 

clara, se houver indícios de danos ao erário, como ocorreu nos Relatórios de 

Auditoria, somente após um processo em que é exercido o direito à ampla defesa e do 

contraditório, será apurado se houve ou não o dano ao erário. O ordenador de 

Despesas do HCE utilizou os “ indícios de danos ao erário” como conclusivos, não 

sendo a autoridade como competência para tal, exclusiva do Chefe do Centro de 

Controle Interno do Exército, mas os mesmos não estavam em fase de apuração e até 

essa data não há conclusão, ou seja, foi afrontado o devido processo legal, 

caracterizando ilegalidade, por utilização de “ relatórios preliminares” como 

“relatórios conclusivos e finais”. 

Assim, devem o réus serem  condenados  à devolução do dano ao erário que 

for apurado, além das penalidades cabíveis por improbidade: 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO 

ERÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELO RÉU. PENA DE MULTA. 

JUSTIÇA GRATUITA. 1. A circunstância do ora apelante ter sido punido no 

âmbito administrativo não impede a apuração dos fatos e a sua consequente 

responsabilização em ação de improbidade administrativa (art. 12 - Lei nº 
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8.429/92). Eventual ressarcimento do dano não afasta a possibilidade de 

ser imposta a penalidade de multa. 2. Hipótese em que se aconselha a 

concessão da justiça gratuita ao apelante, em razão da sua hipossuficiência 

econômica, com a dispensa temporária do pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios (Lei 1.060/50 - art. 12). 3. Apelação provida em 

parte.(TRF-1 - AC: 14384620084014000, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 12/09/2014, 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: 23/09/2014) 

Desta forma, perfeitamente comprovado o dano ao erário, deve ser determinado o 

imediato ressarcimento ao erário e notificação ao Ministério Público para fins de condução do 

devido processo de Improbidade Administrativa. 

d) DA REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS 

Os Autores requerem cópias de documentos existentes na Administração Militar: 

a)   Cópia dos Laudos da CRO/1 que foram concluídos conforme informação do 

Comandante do Exército obtida pela Lei de Acesso à informação. 

b)  Laudos da CRO/1 que foram encaminhados pelo CML para o  TCU, exigência do 

Acórdão 3739/2017- Segunda Câmara de 09 de maio de 2017; 

c) Cópia dos Autos da Sindicância da Portaria 196 do Diretor do HCE, para apurar 

supostos dano ao erário na obra da Unidade coronariana. 

d) Relação da quantidade de pacientes que foram internados nas instalações 
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provisórias do CTI e Unidade Coronariana, desde junho de 2016, com as respectivas 

contas hospitalares, preservando o nome dos mesmos, e se ocorreu, a causa do 

óbito. 

e) Cópia digitalizada de todos os projetos executados pela CONSECLIN para as obras 

do CTI, Unidade Coronariana, Instalações Provisórias do CTI e Unidade 

Coronariana, Emergências e Setor 14, incluindo os projetos que constaram dos 

processos licitatórios e todas as revisões. 

III – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DA MEDIDA PROVISÓRIA OU DE 

URGÊNCIA/PEDIDO LIMINAR 

DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES: Como ficou perfeitamente 

demonstrado, as graves lesões basicamente são  caracterizadas pela anulação ilegal de liquidações 

de faturas da empresa Riparo que forçaram a suspensão temporária dos serviços, pela utilização 

de provas emprestadas não contraditadas para rescindir contratos, falsidade ideológica  do TC 

Terra, causando elevado dano ao erário a ser calculado nessa Ação Popular, bem como afronta a 

princípios esculpidos no Art 37 da CF 88, tudo comprovado por documentos obtidos pelos 

Autores em Ações na Justiça Federal e por meio da Lei de Acesso à Informação, bem como pelo 

Laudo de Engenharia que a Riparo contratou com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 

do CREA-RJ, comprovando que não há dano ao erário e havia saldo credor em 03 de junho de 

2015, de valor da ordem de três vezes e meia o valor das faturas cuja liquidação foi anulada, 

configurando afronta ao art 5º da Lei 8666/93.. 

DO PERIGO DA DEMORA: Trata-se de ação cujos resultados poderão livrar em prazo 

estipulado e atualmente indeterminado,  os pacientes críticos do CTI e Unidade Coronariana 

internados em instalações provisórias, dos riscos letais decorrentes de respirarem 24 horas por 

dia ar não filtrado por filtros HEPA e o risco de óbito por eletrocussão, ou  seja, é uma corrida 

contra a morte por razões que não são inerentes às doenças dos pacientes, sendo inclusive 

secundário o fato do dano ao erário ser maior a cada dia. Diante de tais circunstâncias, é inegável 
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a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível que os pedidos sejam 

atendidos o mais célere possível. 

DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, REQUER: 

1. O deferimento da medida liminar/antecipação de tutela  para que seja realizada uma 

perícia técnica nos moldes previstos no NCPC 2015, por perito judicial ou entidade pública 

independente do Exército Brasileiro, nas obras do CTI, Unidade Coronariana, Instalações 

Provisórias do CTI e Unidade Coronariana, Emergências/ Setor 14, na qual,  para se obter 

celeridade: 

a) Início de forma documental, comparando o Laudo de Engenharia contratado pela 

Riparo com os Laudos elaborados pela Cro/1 entregues para o TCU, constatando as 

divergências . 

b)  na segunda fase, resolver as divergências por meio dos projetos de responsabilidade 

do HCE e da Riparo, bem como com a participação dos Fiscais de Contrato Cel 

Vasconcellos e Major Azevedo. 

c) Realizar  perícias in locu, se houver necessidade, para dirimir divergências e 

finalizar os valores necessários para conclusão, proporcionando ao TCU e 

Administração Militar decidir como reiniciar as obras do CTI e Unidade 

Coronariana. 

Cabe ressaltar   que o objetivo dessa perícia é obter a verdade material que o Exército 
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não teve sucesso até essa data e dirimir de uma vez por todas dúvidas quanto à legitimidade dos 

atos da Administração do General Vitor Cesar em relação a dano ao erário no contexto apontado 

pelo Sindicante da Portaria 643, Coronel Maxson Alvarenga Miranda e adotada pelo Tribunal de 

Contas da União. 

Essa perícia independente, acompanhada pelos Assistentes Técnicos do 

Exército e da Riparo, também terá o condão de facilitar a elaboração de orçamentos para 

finalizar as obras, de forma que a Administração Militar ou o TCU determinarem, resolvendo 

de vez a grave situação dos pacientes críticos, ignorados pelos Gestores de Saúde do 

Exército Brasileiro até essa data, o que está sendo suprido por essa Ação Popular. 

2. a citação dos Réus para responder, querendo.  

3. A intimação do Representante do Ministério Público, nos termos do artigo 5.°, §1.° da Lei 

7.347/85, para acompanhar todos os atos e termos da presente ação;  

4. Os autores declaram que produzirão com a celeridade que o caso requer todas as provas 

admitidas em direito e não pouparão esforços e recursos para que cesse essa corrida contra 

a morte.  

Dá-se à causa o valor de R$ 1000,00 

Termos em que pede deferimento 

Rio de Janeiro, RJ, 02 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA 

OAB/RJ Nº 146.864 
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ANEXOS 

1. Qualificação do Autor José Francisco e Almeida 

2. Qualificação da Autora Fátima Aparecida Martins de Almeida 

3. Títulos Eleitorais dos Autores 

4. Procuração do Autor José Francisco de Almeida para a Advogada Fátima Aparecida 

Martins de Almeida 

5. Laudo de Engenharia contratado pela Riparo 

6. Boletim de Ocorrência de Ameaça de Morte. 

7. Termos Aditivos de prorrogação dos contratos do CTI e Unidade Coronariana e outros 

documentos. 
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