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DECISÃO  

 
Trata-se de Ação Popular proposta por JOSÉ FRANCISCO DE 

ALMEIDA em face da UNIÃO FEDERAL e OUTROS, objetivando tutela de 
urgência que determine o afastamento temporário do HCE o General de Brigada 
Médico Alexandre Falcão Corrêa (Diretor do Hospital Central do Exército), o 
Tenente Coronel do Serviço de Intendência Maurício Real Ferreira ( Chefe da 
Seção de Contratos do HCE) e o Tenente Coronel do Serviço de Intendência 
Luiz Henrique Alves de Castro (Divisão Administrativa), bem como nenhuma 
das autoridades, as quais se requer o afastamento, 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 até a conclusão do 
Processo 011.679/2015-8 em trâmite no TCU. 

 
Sustentou que “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, 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 [...]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.” 

 
Aduziu 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 
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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...” 

 
Nas suas razões, afirmou que o FUSEX, o qual é custeado com 

descontos obrigatório de até 3,5% dos soldos e pensões da Família Militar, 
atende da ordem de 570.000 militares, dependentes e pensionistas, sendo uma 
arrecadação significativa e que é objeto de preocupação do Alto Comando do 
Exército, quanto à gestão desses recursos. Alegou, ainda, que qualquer omissão, 
dano ao erário e negligência com recursos na área de Saúde do Exército, tem 
grande repercussão social, sendo 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 a oportunidade de 
praticar novamente atos de improbidade administrativa, quando transferidos para 
outra Unidade Gestora do FUSEX. 

 
Argumentou que as irregularidades foram, somente, conhecidas 

recentemente pelo Relatório de Inspeção do TCU, as quais 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. E ainda, esses gestores que no HGERJ geriam valores da ordem de R$ 
14. 000.000,00 anuais, no HCE passaram a gerir cinco vezes mais, da ordem de 
R$ 110.000.000,00. Alegou que “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 [...] 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 feitas representações no TCU, MPM e MPF.” 

 
Junta documentos às fls.32/59.  Cópia da Certidão Quitação Eleitoral, 

juntada às fls. 33.  
 
É o suficiente relatório. Decido. 
 
A ação popular é uma das mais antigas formas de participação dos 

cidadãos nos negócios públicos, na defesa da sociedade e de seus valores. 
Atualmente, conta com previsão constitucional (CF/88, artigo 5º, LXXIII) e é 
regulada pela Lei n. 4.717, de 1965. A ação materializa direito político 
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fundamental, caracterizado como instrumento de garantia da oportunidade de 
qualquer cidadão fiscalizar atos praticados pelos governantes, de modo a poder 
impugnar qualquer medida tomada que cause danos à sociedade como um todo. 

 

Todavia,  para o deferimento da tutela jurisdicional liminar 
de urgência, impõe-se a demonstração, de plano, da alta 
probabilidade quanto ao direito pretendido e, ainda, do fundado 
receio de dano (art. 300, caput, do CPC). 

 
Compulsando os autos, verifico que a própria parte autora 

alega que “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 [...]"    

 
Assim, no caso em tela, não vislumbro a demonstração, de 

plano, da alta probabilidade quanto ao direito pretendido pela 
autora, restando ausente um dos pressupostos para o deferimento 
da tutela liminar. Neste sentido é a jurisprudência. Confira-se: 

 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - 
CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONCORRÊNCIA - 
SERVIÇO FUNERÁRIO - VALORES DEVIDOS A 
TÍTULO DE CONTRAPARTIDA - SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE - LIMINAR - INDEFERIDA - 
REQUISITOS - AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. - 
Tratando-se de ação popular, o deferimento do pedido 
de liminar depende da demonstração inequívoca da 
verossimilhança das alegações e do receio de advir 
dano irreparável ou de difícil reparação (fumus boni 
iuris e periculum in mora). - Não evidenciados, de 
maneira simultânea e cumulativa, o "fumus boni juris" 
(plausibilidade do direito invocado) e o "periculum in 
mora" (receio de advir dano irreparável ou de difícil 
reparação), deve ser mantida a decisão que indeferiu o 
pedido liminar para tornar sem efeito qualquer ato de 
suspensão de exigibilidade dos valores devidos a título 
de contrapartida de concessão em virtude de contrato 
administrativo decorrente da Concorrência 001/2008 
do Município de Contagem".(TJ-MG - AI: 
10079140044789001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, 
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Data de Julgamento: 26/06/2014, Câmaras Cíveis / 4ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2014) 
 
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. 
 
Outrossim, por não vislumbrar a possibilidade de 

autocomposição (art. 334, § 4º, do CPC/15), deixo de designar 
audiência de conciliação e determino a citação dos réus para 
apresentarem  suas contestações, na forma e no prazo do CPC/15.  

 
Publique-se. Intime-se Dê-se vista ao Ministério Público 

Federal sobre os fatos narrados na exordial, na forma do art. 7o , I, 
"a" da Lei 4717/65. 

 
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2018. 

 
 
 

ANGELINA DE SIQUEIRA COSTA 
Juiz(a) Federal Titular 

 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro 
Assinado eletronicamente de acordo com a Lei nº 11.419/2006 

 
 

JRJCYY 
 
 
 

JFRJ
Fls 72

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a ANGELINA DE SIQUEIRA COSTA.
Documento No: 78959183-13-0-69-4-618794 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .


