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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, quite com a Justiça Eleitoral, 

conforme comprovante anexado nessa Inicial, Coronel da Reserva Remunerada do 

Exército Brasileiro,  Portador  da Carteira de Identidade nº 50504-D, expedida pelo CREA, 

e inscrito no CPF/MF sob o número 128.595.321-53, residente e domiciliado à Rua 

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

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por sua advogada, constituída pelo 

instrumento de procuração 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, 

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  PARA SUSPENDER TEMPORARIAMENTE O 

DIRETOR DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO E DOIS OFICIAIS 

DE SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO ATÉ 

DECISÃO DEFINITIVA  SOBRE AS  COMPROVADAS 

IRREGULARIDADES CONTIDAS NO  RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO PROCESSO 011.679/2015-8, 

QUE CONTÉM DANO AO ERÁRIO E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

LEGALIDADE  E A MORALIDADE ADMINISTRATIVA NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

em face da União Federal e da seguinte Autoridades Civis e  Militares: 
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a) Exmo Sr Ministro da Defesa- Raul Belens Jungmann Pinto, o qual 

se encontra vinculado à União, Esplanada dos Ministérios – Bloco “Q” - 

Portaria “B” - 2º andar – Sala 247 – CEP. 70.049-900 Brasília – DF 

b) Exmo Sr Comandante do Exército Brasileiro- General de Exército 

Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, o  qual se encontra vinculado à União 

Federal, Ministério da Defesa Exército Brasileiro, Gabinete do Comandante 

do Exército, com sede no Quartel General do Exército, QGE – SMU CEP 

70.630.901 - Brasília – DF. 

c) Exmo Sr Diretor do Hospital Central do Exército- General Médico 

Alexandre Falcão Corrêa,  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 

d) Sr Tenente Coronel do Serviço de Intendência Maurício Real 

Ferreira- Chefe da Seção de Contratos do HCE 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 

e) Sr Tenente Coronel do Serviço de Intendência Luiz Henrique Alves 

de Castro da Divisão Administrativa do HCE 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 
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I – DOS FATOS 

A  questão  que  em  será apresentada, tem relevância para da ordem de 570.000 usuários do 

Fundo de Saúde do Exército, para o qual são contribuintes obrigatórios e,  a  despeito  da  

importância para a Família Militar à qual o Autor Pertence, é de grande simplicidade: o atual 

Diretor do Hospital Central do Exército e dois Oficiais que transferiu do HGeRJ para funções 

relevantes no HCE, possuem, pesando contra sua imagem, que deve ser  acima de qualquer 

suspeita, fatos   desabonadores    suficientemente    importantes    comprovados em Relatório 

de Inspeção do TCU para   ofender   a legalidade e a moralidade administrativa e 

permanecerem em seus cargos até o encerramento definitivo do processo no TCU, devendo ser 

afastados das funções que ocupam, sem prejuízo da ampla defesa e do contraditório. 

 

A LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, 

permite, por meio  do Artigo 7º que o Cidadão tenha direito a: 

Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de 

obter: 

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilizaçãoões de recursos 

públicos, licitação, contratos administrativos; e  

VII - informação relativa:  

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos 

de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.  

A empresa da qual o Autor é Sócio Diretor, solicitou e foi atendida, no rol de pedidos do Processo 

0164207-51.2017.4.02.5101, na Justiça Federal, cópia do Relatório de Inspeção feita pelo Tribunal de 

Contas da União no Hospital Geral do Rio de Janeiro, determinada no Acórdão 9989/2016 Segunda 

JFRJ
Fls 3

Protocolada por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 21/01/2018 19:49. (Processo: 0008210-41.2018.4.02.5101 - Petição: 0008210-41.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARILENA DE BODT PEREIRA.
Documento No: 78959183-1-0-1-30-678677 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

 

4 

 

 

 

Câmara de 06 de setembro de 2016: 

“Considerando que, a partir das informações contidas na documentação acostada às Peças nos 216 a 

219, mostra-se necessária a realização de inspeção no HGeRJ; 

Considerando, por fim, que o TCU deve homenagear os princípios da verdade material, do 

contraditório e da ampla defesa; 

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”, do Regimento Interno do TCU, 

aprovado pela Resolução nº 246/2011, em receber a documentação acostada às Peças nos 216 a 219 

pelos Srs. Maurício Real Ferreira, Luiz Henrique Alves de Castro e Alexandre Falcão Corrêa como 

novos elementos de defesa para determinar à Secretaria de Controle Externo do Rio de Janeiro 

(Secex/RJ) que realize inspeção no Hospital Geral do Rio de Janeiro, com vistas a verificar a 

pertinência das conclusões alcançadas à Peça nº 213, dando prosseguimento ao feito, 

especialmente em face dos novos elementos aduzidos aos autos:” 

Dessa forma, o conhecimento de que seria feita inspeção do TCU no HGeRJ constou em 

documento público e com acesso pelo Portal do TCU e foi uma prova obtida licitamente com 

base na Lei de Acesso à Informação e  que está nos autos de processo sem segredo de justiça. 

O Relatório foi concluído em 20 de junho de 2017, ou seja, quase um ano após a determinação 

do TCU e foi feito por três Auditores dessa Corte de Contas. A Cópia integral do Relatório está 

anexada nessa Inicial. 

No relatório do TCU está comprovado que houve de fato graves irregularidades na gestão do 

então Coronel Falcão no Hospital Geral do Rio de Janeiro,  inclusive possibilidade de ter 

ocorrido pagamentos em duplicidade para duas empresas diferentes e para o mesmo serviço, 

o de coberturas. Além disso, os Auditores do TCU constataram que houve 

falsificação de documentos de controle de obras  e comprovado desvio de finalidade, 
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em que, foi confessado a utilização de ata de registro de preços para rede de águas pluviais, 

para, supostamente, realizar serviços de Engenharia Elétrica na Subestação do HGeRJ, 

fraudando a Lei 8666/93. 

E ainda, foi licitado como manutenção predial continuada, e de fato, execução de obras e 

serviços de engenharia, o que é ilegal e poderia garantir para a empresa AXG Construções e 

Reformas Ltda,  R$ 5.393.202,16 anuais em serviços, em flagrante burla à Lei 8666/93. 

Ou seja, a AXG poderia faturar até R$ 26.966.010,80 em cinco anos, a valores de 2015 e 

sem considerar eventual prorrogação permitida pela Lei 8666/93 ou termos aditivos de até 

25% por ano. É o que o então Coronel Falcão contratou por meio do Contrato 20/2014, 

beneficiando ilegalmente empresa envolvida em outras irregularidades. O Contrato foi 

anulado na gestão seguinte à do então Coronel Falcão, mas altos valores foram pagos 

ilegalmente. 

Essas irregularidades ocorreram quando o Diretor  e Ordenador de Despesas do Hospital 

Geral do Rio de Janeiro era o atual Diretor do Hospital Central do Exército General 

de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa. Também são responsáveis, entre outros, 

os  Tenentes Coronéis Maurício Real Ferreira e Luiz Henrique Alves de Castro, ambos 

ocupando funções relevantes na Divisão Administrativa do HCE e que, à época dos fatos no 

HGeRJ, exerciam, respectivamente  as funções de Chefe da Seção de Licitações e Contratos e 

Fiscal Administrativo naquele nosocômio militar. De plano, para comprovar que estão no Rol 

de Responsáveis no Processo 011.679/2015-8, extrai-se do site do TCU: 

“Processo: 011.679/2015-8 

 

Tipo do processo 

REPR - REPRESENTAÇÃO - Desde 28/05/2015 
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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 

 

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 

 

Unidade jurisdicionada 

AMAN - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 
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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 “ 

Essas obras no HGeRJ foram realizadas com recursos da Saúde Família Militar que contribui 

obrigatoriamente com 3% a 3,5% dos soldos pensões para o Fundo de Saúde do 

Exército(FUSEX). 

Do site da 3ª Região Militar obtém-se: 

Esclarecimento sobre contribuição FUSEx : 

“No que diz respeito a  Port 591, de 07 de junho de 2017, do Cmt do Exército, a contribuição 

mensal obrigatória do FUSEx, não foi aumentada. O que aconteceu foi que, da contribuição 

padrão de 3%, esta estará  fracionada em  2,98% destinada à assistência  médico  hospitalar  e 

0,02% destinada a assistência  social. ( militar e cônjuge). As restantes cotas complementares, 

de 0,4%, para quem possui um dependente direto, ou 0,5% , para quem possui mais de um 

dependente, continuam inalteradas. O máximo que o militar poderá pagar será 3,5%.” 
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Cabe ressaltar que conforme informação que estava no site do Departamento 

Geral de Pessoal, o FUSEX atende da ordem de 570.000 militares, dependentes 

e pensionistas. 

Portanto, há uma arrecadação significativa e que é objeto de preocupação do Alto Comando 

do Exército, quanto à gestão desses recursos: 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

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, inclusive tentar impedir que Gestores de uma Unidade Gestora do FUSEX possam ter 
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a oportunidade de praticar novamente atos de improbidade administrativa, quando transferidos para 

outra Unidade Gestora do FUSEX. 

Dessa forma,  fatos somente conhecidos recentemente  pelo Relatório de Inspeção do TCU  mostram 

que Gestores do FUSEX afrontaram  o princípio da legalidade quando estavam à frente da gestão de 

recursos da Saúde dos Militares no Hospital Geral do Rio de Janeiro.  

Com a promoção do então Coronel Falcão a General de Brigada, o mesmo foi nomeado Diretor do 

Hospital Central do Exército, cargo que assumiu em 20 de abril de 2015. Em seguida, obteve a 

transferência do HGeRJ para HCE, dos Tenentes Coronéis Maurício e Castro e designou-os como 

Ordenador de Despesas e Chefe. da Seção de Aquisições. 

Esse Grupo de Gestores, que no HGERJ geria da ordem de R$ 14. 000.000,00 anuais, no HCE passou 

a gerir cinco vezes mais, da ordem de R$ 110.000.000,00. 

Do portal da Transparência, em 2017 os dois hospitais gastaram com fornecedores: 

HGERJ: R$ 14.773.888,88 

HCE: R$ 117.427.496,25 

Ou seja, o Grupo de Gestores que está no rol de responsáveis por graves irregularidades no HGeRJ e 

atualmente está no HCE passou a gerir recursos 7,94 vezes maiores. 

Obviamente, não é possível afirmar que esses Gestores persistam em praticar irregularidades, mas 

afronta a razoabilidade e principalmente a moralidade administrativa que tenham a oportunidade 

de praticar improbidades com a mesma fonte de recursos, o da Assistência Médica e 

Odontológica da Família Militar.  

Mas, é possível afirmar que também estão sendo investigados ou foram investigados  no TCU, MPM 

e MPF, não somente por fatos ocorridos no HGeRJ, como também no HCE,  nos processos que o  Autor 

desconhece os autos: 
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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, 01n5.845/2015-

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 o modelo fraudulento de contratar obras 

e serviços de engenharia com atas de registros de preços e  em alguns casos foi utilizado  esse 

modelo importado do HgERJ. No 4º trimestre de 2015, foram feitos no HCE 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. 
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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 de engenharia de 

telecomunicações, liquidou e pagou da ordem de 50% dos serviços.  

 

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

aberto no TCU por representação 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. 
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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. 

 

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 

 

 

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, salvo prova em contrário, há indícios de que continuaram a praticar as improbidades que 

praticavam no HGeRJ, somente agora conhecidas por meio do Relatório de Inspeção do TCU. 

Há uma preocupação especial do Procurador Geral de Justiça Militar com corrupção nas Forças 

Armadas e destacou, em entrevista, que os hospitais militares são alvos constantes:
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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. Certamente, é o principal alvo constante de corrupção. 

 

Recentemente, repercutiu na imprensa, condenação de Militares do Hospital Geral de Recife, por 

desvios de recursos do FUSEX que foi postada no site do Superior Tribunal Militar. Do O Globo: 

A primeira instância da Justiça Militar da União, no Recife, condenou dois coronéis do Exército 

Brasileiro, dois tenentes e três civis pelo envolvimento em um esquema de corrupção no Hospital 

Militar do Exército (HMAR), no Centro da capital pernambucana. Segundo a Justiça Militar, um dos 

envolvidos é ex-diretor da unidade de saúde, que recebeu, indevidamente, mais de R$ 243 mil para 

priorizar uma empresa participante do esquema.  

Divulgada nesta segunda (21), a sentença foi proferida na sexta (18) e ainda cabe recurso ao Superior 

Tribunal Militar, em Brasília. Os procedimentos ilegais foram descobertos após uma denúncia feita 

por outro coronel do Exército, que trabalhou na unidade de saúde e identificou a fraude. Além do 

diretor do HMAR entre os anos de 2008 e 2010, um empresário de uma companhia especializada em 

quimioterapia também estava envolvido.  

Segundo o denunciante, foi constatada uma “especial atenção do diretor do hospital em relação a 

certas empresas, sendo que os acusados diziam abertamente que parte dos recursos que o hospital 

pagava à empresa era transformada em doação”. Uma tenente que chefiava o setor de almoxarifado e 

seu marido, um civil, também participaram do esquema e chegaram a receber valores, de acordo com 

a sentença. “ 

A Resposta do Exército: (grifei)  
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Por meio de nota, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) destaca que as condenações ocorreram na 

esfera judicial, após investigação através de Inquérito Policial Militar instaurado, na época das 

denúncias, pelo então Comandante da 7ª Região Militar. O texto enfatiza que o Exército Brasileiro 

“repudia veementemente fatos desabonadores da ética e da moral que devam estar presentes na 

conduta de todos os seus integrantes”.  

O CMNE também ressalta que “o Exército não compactua com qualquer tipo de irregularidade 

praticada no seu meio e tomou todas as medidas previstas para que tais fatos fossem 

esclarecidos”, além de adotar “as providências necessárias para sanar as irregularidades detectadas 

durante as investigações”. A instituição finaliza o documento afirmando que “proporcionou total apoio 

às investigações conduzidas pelo Ministério Público Militar” e que se empenha com rigor “para que 

eventuais desvios de conduta, sejam corrigidos, dentro dos limites da lei”.  

Houve sérios desvios de conduta apontados de forma clara e objetiva na Matriz de Responsabilização 

constante do Anexo do Relatório de Inspeção do TCU .  

Esses desvios de conduta comprovadamente ocorridos no HGERJ por Gestores que agora gerem 

recursos muito mais vultosos no HCE, aliados às investigações em curso sobre desvios também no 

HCE, demostram que a permanência desses Gestores em funções que envolvem recursos do Fundo de 

Saúde do Exército, afronta a razoabilidade e a moralidade. 

Embora nenhum gestor tenha ainda, de fato, ser condenado, não é prudente, à luz do que já foi 

comprovado efetivamente, que esses gestores permaneçam nas funções que ora exercem. O  In dubio 

pro societate, embora não seja um princípio legal, aplica-se no que está ocorrendo com a gestão dos 

recursos da Saúde na área do Comando Militar do Leste. 

A lição de Tourinho Filho é no mesmo vértice:“É indispensável haja nos autos do inquérito ou peças 

de informação, ou na representação, elementos sérios, sensatos, a mostrar que houve uma infração 

penal, e indícios mais ou menos razoáveis de que o seu autor foi a pessoa apontada”. ( TOURINHO 

FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 31.” 
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Não se trata de ação penal ainda, mas o Relatório de Inspeção do TCU mostra  elementos sérios, 

sensatos, e indícios razoáveis de improbidades e outras comprovadamente praticadas e, portanto, não 

existe espaço para se falar em dúvida de que General Falcão, TC Maurício e TC Castro praticaram 

improbidades administrativas, a ponto do TCU determinar Tomada de Contas Especial, que somente 

não foi ainda instaurada porque o CCIEX solicitou prazo para executar perícia técnica. Não se pode 

dizer que não é do interesse da Família Militar que suas contribuições obrigatórias estejam sendo 

aplicadas com legalidade e eficiência.  

E, com base no “in dubio pro reo” e homenageando a ampla defesa e o contraditório, o objeto dessa 

ação popular é afastar Gestores envolvidos em irregularidades com recursos da Área da Saúde, de 

funções no Hospital Central do Exército, que movimentam milhões de reais por mês de recursos do 

FUSEX. A Instituição tem vários Oficiais Generais Médicos de Brigada que podem assumir  

imediatamente o cargo de Diretor do HCE, bem como dezenas de Oficiais Intendentes para substituir 

temporariamente o TC Maurício e TC Castro. São Oficiais Generais que já dirigiram como Coronéis, 

Hospitais Militares de porte, como o Hospital de Área de São Paulo, Recife, Manaus e outros. Ou seja, 

tem a mesma experiência que o atual Diretor, que antes dirigiu o HGERJ. 

Dessa forma, o afastamento de atuais gestores do HCE não implicará em prejuízo algum para a 

continuidade da Administração Militar, onde, normalmente são corriqueiras substituições a cada 

período, seja por promoções e pela renovação natural, própria da atividade castrense. 

O afastamento também não representa coisa julgada contra os afastados. Recentemente, o MPF 

solicitou a demissão de gestores da Caixa Econômica Federal . O Presidente da República então 

aceitou. O MPF alterou o pedido para “afastamento”. Foi acatado e quatro vice presidentes foram 

afastados em face do que já foi apurado. Do site globo.com: 

“Em dezembro, procuradores responsáveis por investigar esquemas de corrupção  enviaram 

recomendação à Presidência da República e à Caixa Econômica Federal solicitando que todos os 12 

vice-presidentes do banco fossem demitidos, já que pelo menos quatro deles estão na mira da PF.  
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Após Temer rejeitar inicialmente a recomendação, o MPF e o Banco Central enviaram novos pedidos 

solicitando que os dirigentes fossem afastados.  

Com isso, o presidente voltou atrás, mas decidiu afastar apenas os vice-presidentes investigados.  

O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, já anunciou os interinos que ocuparão as vagas deixadas por 

eles.” 

Portanto, em um Estado Democrático de Direito, o afastamento de servidores com base em apurações 

já feitas, como é o conteúdo do Relatório de Inspeção do TCU, não afronta o Direito, nem o exercício 

da ampla defesa e do clunaontraditório, mas tem o condão de prevenir novas improbidades ou sustar 

existentes. 

Ou seja, foi privilegiado o princípio da moralidade administrativa que deve também ser aplicada, 

salvo prova em contrário, para Gestores envolvidos em graves irregularidades com a aplicação de 

recursos arrecadados pela Família Militar. 

E, concluindo esse item,  na Matriz de Responsabilização anexada no Relatório de Inspeção, na última 

coluna, a que trata da CULPABILIDADE, para todos os Gestores relacionados a frase dos Auditores 

foram exatamente a mesmas: 

“ Não é possível afirmar que houve boa fé por parte de responsável” 

“ É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude da sua conduta 

e do resultado ilícito. “ 

“ É razoável afirmar que era exigível do responsável condutas diversas daquela que adotou”. 

Nesses termos, está iniciando o ano fiscal de 2018. Afronta os princípios da legalidade e moralidade 

que esses Gestores, com tantas irregularidades e má fé apontadas,  continuem a ser os responsáveis por 

aplicar da ordem de R$ 110.000.000,00 (Cento e dez milhões de reais) no Hospital Central do Exército, 

a maior parte oriunda de contribuintes da Família Militar, os 570.000 usuários que o Autor homenageia 

nessa AÇÃO POPULAR.  
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Concluindo, cabe destacar a preocupante omissão do Chefe do Controle Interno do Exército (CCIEx) 

– General de Divisão ARNALDO  e do então  Chefe 1ª Inspetoria de Economia e Finanças do Exército- 

Cel Monteiro, que praticaram “cegueira deliberada” .ante os desmandos do Ex- Diretor do HGeRJ e 

seus Gestores. 

A omissão é tão ostensiva que, no Relatório de Inspeção, às fls 14, no item X, ficou claro que os 

Auditores concluíram que o HGeRJ reluta em instaurar processo administrativo contra a PSI WORD 

STAR, a suposta beneficiária de pagamentos em duplicidade, a pondo de determinar a instauração de 

processo administrativo. In verbis: 

“ x) determinar ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), com base no Art 74, inc, IV, da , 

Constituição Federal, que monitore a instauração de processo administrativo para aplicação de 

penalidade pelo HGeRJ à contratada PSI WORD STAR Comercial e Serviços Ltda, dano notícia a esse 

Tribunal, no prazo de 90 dias, das medidas adotadas, relativamente ao Contrato 15/2014- HGeRJ (item 

213 da instrução de peça 213).” 

Portanto, está claro que o Exército resiste a apurar irregularidades relacionadas ao General de Brigada 

Médico Alexandre Falcão Corrêa e seu “grupo de gestores”, cometidas em 2013/2014, que tornou o 

HGeRJ um “território fora da Lei 8666/93”.  

Portanto, é falácia e engodo estar no site do Exército que há monitoramento e “compliance” na gestão 

de recursos arrecadados de milhares de contribuintes para o FUSEX. O Relatório de Inspeção do TCU 

desmascara essa farsa da Alta Administração do Exército. 

II- DO DIREITO  

A Constituição da República Federativa do Brasil elevou a moralidade administrativa a uma alçada 

especial. Deu um comando cogente à administração pública em seu art. 37, caput, obrigando-a a fazer 

um juízo de moral nos seguintes termos:    
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“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência...”. (Constituição da República Federativa do Brasil) 

Portanto, a avaliação da moralidade, pois, não é um mero exercício de avaliação  de conveniência  e 

oportunidade,  mas sim, de clássica avaliação de legalidade/constitucionalidade,  cuja aferição pelo 

Poder Judiciário é plenamente viável.   

Não se pode olvidar que está pacífico, há muito tempo, no Supremo Tribunal Federal o cabimento da 

ação popular para defesa de legalidade e moralidade administrativa independente de lesão material ao 

patrimônio público:  

“EMENTA  Direito Constitucional  e Processual  Civil.  Ação popular. Condições da 

ação. Ajuizamento para combater ato  lesivo  à moralidade  administrativa.  

Possibilidade. Acórdão   que   manteve   sentença   que   julgou   extinto   o processo, sem 

resolução do mérito, por entender que é condição da ação popular a demonstração de 

concomitante lesão ao patrimônio público material. Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, 

inciso LXXIII, da Constituição Federal. Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral 

reconhecida.  

 1. O entendimento  sufragado  no acórdão recorrido de que, para o cabimento de 

ação popular, é exigível  a menção  na  exordial  e a prova  de  prejuízo material aos 

cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal.  

2. A decisão objurgada  ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal,  que 

tem como objetos  a serem defendidos  pelo cidadão, separadamente, qualquer ato lesivo 

ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio 

moral, ao cultural e ao histórico. 

 3. Agravo e recurso extraordinário providos.  

4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. 
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(ARE 824781 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/08/2015, ACÓRDÃO  

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO  GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 08- 

10-2015 PUBLIC 09-10-2015) 

Da Doutrina: 

"O princípio da moralidade administrativa tem uma primazia sobre os outros princípios 

constitucionalmente formulados, por constituir-se, em sua exigência, de elemento interno 

a fornecer a substância válida do comportamento público. Toda atuação administrativa 

parte deste princípio e a ele se volta. Os demais princípios constitucionais, expressos ou 

implícitos, somente podem ter a sua leitura correta no sentido de admitir a moralidade como 

parte integrante do seu conteúdo. Assim, o que se exige, no sistema de Estado Democrático 

de Direito no presente, é a legalidade moral, vale dizer, a legalidade legítima da conduta 

administrativa" (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da 

administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. pp. 213-214)  

Em outra vertente, o Exército Brasileiro, como Instituição com presença nacional, adota há tempos 

compilar as Leis vigentes e editar normas próprias para processos administrativos. 

Contra as irregularidades administrativas, foi  revogada a Portaria 008 SEF de 23 de dezembro de 2003 

e passou a vigorar , a partir de 13 de outubro de 2017, as EB10-N-13007- Normas para a Apuração 

de Irregularidades Administrativas. No seu Art 1º está estabelecido: 

“Art. 1º As presentes normas têm por finalidade regular os procedimentos a serem desenvolvidos para 

a apuração de irregularidades administrativas no âmbito do Comando do Exército e reunir as condições 

necessárias para repor os danos causados ao erário.” 

No grave caso do HGeRJ, o CCIEX está a reboque do TCU, e não aplicou, pelo que se tem 

conhecimento, as EB10-N-13007 para apurar o suposto dano ao erário ocorrido. 

Em 2015, o Autor, em depoimento como Testemunha em IPM, em dezembro de 2015, apontou que 

estavam ocorrendo irregularidades e que havia constado em cartas esses fatos, tanto para o Comandante 
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do CML, como para o Comandante da 1ª RM, porque estavam relacionados com irregularidades no 

HCE. Tanto o então Comandante Militar do Leste da época, o General de Exército Fernando de 

Azevedo e Silva como o então Comandante da 1ª RM e atual Comandante do CML, General de 

Exército Walter Braga Netto e o Encarregado do IPM, General de Brigada Edson Ripoli Diehl, 

foram omissos e com indícios de prevaricação, porque não apuraram as improbidades, agora 

confirmadas no Relatório de Inspeção do TCU. 

Esses Oficiais Generais, principalmente o General de Exército Fernando de Azevedo e Silva 

abusaram da utilização de recursos para Grandes Eventos, como as Olímpiadas, para executar obras e 

serviços de engenharia com atas de registros de preços, o que é ilegal. Os empenhos, conforme podem 

ser vistos no Portal da Transparência, tinham itens absurdos de “manutenção predial”, como execução 

de estruturas de concreto armado e até um inimaginável “tubulão”, serviço utilizado somente em obras 

de grande porte. 

Cui bono ? 

III- DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA E DA URGÊNCIA 

Em qualquer processo administrativo ou judicial e ninguém duvida disso, porque é direito garantido 

pela CF88, que deverá  ser  concedido  aos demandados,   no  curso  do  processo,   pleno  direito  

de  defesa  e contraditório.   

No  entanto ,  o  deferimento  da  medida  liminar  para  suspender temporariamente das suas 

funções no HCE o atual Diretor General Falcão e os Tenentes Coronéis Maurício e Castro, ainda 

que de forma provisória, é medida que  se  impõe  à  vista  do  balizamento  entre  os  valores,  princípios  

e  riscos envolvidos  nessa  demanda,  principalmente   porque  a  cognição  exauriente consumirá 

tempo demasiado para evitar os danos que poderão advir quanto aos recursos do Fundo de Saúde do 

Exército, que serão alocados para o HCE em 2018.  

Não pode haver dúvida alguma sobre a lisura da aplicação de milhões de reais por mês. 
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Os Contribuintes da Família Militar, da qual o Autor e essa Advogada  fazem parte, merecem 

respeito do Exército Brasileiro quanto aos 3% a 3,5% que são arrecadados compulsoriamente dos 

contracheques mensais e devem ser aplicados com boa fé objetiva, eficiência, legalidade e moralidade 

acima de tudo. É imoral prejudicar o atendimento à Saúde. 

Pelo exposto,  estão demonstrados os elementos do fumus boni iuris e o periculum in mora suficientes 

para concessão da liminar, o que se espera destacando que a medida postulada é plenamente 

reversível e não causa prejuízo algum para a Administração Militar que, com apenas um 

Informex, o Comandante do Exército transfere militares de funções. 

Por exemplo, o General de Exército Hamilton MOURÃO, em função de declarações contra o Presidente 

da República, foi afastado do importante cargo de Secretário de Economia e Finanças do Exército, com 

uma simples movimentação. Se o Comandante do Exército, encaminhou  imediatamente outro General 

de Exército para o cargo que era do General Mourão, não há como argumentar que não possa ser feito 

de imediato o mesmo com um Oficial General Médico que, na função de Diretor do HCE, não atende 

pacientes, é um Administrador. Do site do Exército: 
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Portanto, com um ato administrativo simples, o General Mourão não tem mais nenhuma função no 

Exército Brasileiro. Se o Comandante do Exército afastou um Oficial General do Alto Comando porque 

afrontou a hierarquia e a disciplina, muito mais motivos tem, ao ser notificado dessa Ação Popular, o 

Comandante do Exército para propor o afastamento, por prevenção, de funções no HCE, Oficiais 

envolvidos em irregularidades na Área da Saúde do Exército. 

Isso posto, requer de V.Exa: 

LIMINARMENTE, 

1) determinar o afastamento temporário do HCE das seguintes Autoridades 

Militares: 

 

a) General de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa:  da função de 

Diretor do Hospital Central do Exército. 

 

b)  Tenente Coronel do Serviço de Intendência Maurício Real Ferreira:  da 

Função de Chefe da Seção de Contratos do HCE, bem como seja impedida 

sua designação para qualquer ourtra função no hospital. 

 

c) Tenente Coronel do Serviço de Intendência Luiz Henrique Alves de 

Castro: da função que exerce na Divisão Administrativa, bem como seja 

impedida sua designação para qualquer oura função no hospital. 

 

2) Que nenhuma das Autoridades acima elencadas, até que o Processo 

011.679/2015-8 seja encerrado pelo TCU, exerça função nas 116 

Organizações Gestoras relacionadas com a Gestão de Recursos do Fundo de 

Saúde do Exército ou do Tesouro para a Saúde do Exército. 

 

II- A citação dos demandados; 

 

III-      A intimação do Ministério Público Federal 

JFRJ
Fls 29

Protocolada por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 21/01/2018 19:49. (Processo: 0008210-41.2018.4.02.5101 - Petição: 0008210-41.2018.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARILENA DE BODT PEREIRA.
Documento No: 78959183-1-0-1-30-678677 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

 

30 

 

 

 

 

IV- Em sentença final, o afastamento definitivo das Autoridades citadas no 

item 1, de atividades na gestão de recursos destinados à Saúde no Exército 

Brasileiro. 

 

 

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), protestando pelas provas em 

direito admissíveis. 

Anexo: Relatório de Inspeção do TCU extraído do Sistema Apolo da Justiça 

Federal, no Processo 0164207-51.2017.4.02.5101. 

Nestes termos, pede-se e espera-se deferimento.  

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2018. 

 

Fátima Aparecida Martins de Almeida 

OAB RJ 146 864  
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