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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, endereço eletrônico 

sosfusex@gmail.com,  vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por sua 

advogada, Fátima Aparecida Martins de Almeida- OAB RJ 146.864, endereço eletrônico 

advfat579@gmail.com,  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,  CEP 22 793-331, 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 ALTERAÇÕES NA LISTA DE ESCOLHA DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO PARA AS PROMOÇÕES DE OFICIAIS 
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GENERAIS EM 31 DE MARÇO DE 2018, COM PEDIDO DE LIMINAR PARA 

EXCLUSÃO TEMPORÁRIA  PARA PROMOÇÃO À OFICIAL GENERAL 

COMBATENTE DE EXÉRCITO DO GENERAL DE DIVISÃO LAERTE DE 

SOUZA SANTOS E À PROMOÇÃO DO OFICIAL DE BRIGADA MÉDICO 

ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA PARA OFICIAL GENERAL MÉDICO DE 

DIVISÃO, BEM COMO NOMEAÇÃO PARA NOVOS CARGOS POR 

AFRONTA DOS INDICADOS EM PRIMEIRO LUGAR AOS PRINCÍPIOS DA 

LEGALIDADE, PROBIDADE E A MORALIDADE ADMINISTRATIVA NO 

EXÉRCITO BRASILEIRO  

a) em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, a ser 

intimada pelo Advogado-Geral da União – sediada no SIG, Quadra 06, 

Lote 800, 3º andar, sala 336, Plano Piloto, Brasília/DF, CEP 70.610-

460, 

b) em face de MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Presidente da 

República, titular do CPF nº 069.319.878-87,  com endereço na Praça dos Três 

Poderes, Brasília/DF, CEP 70.150-900 

 

c) em face do Ministro da Defesa- General de Exército Joaquim Silva e 

Luna,  com endereço  na Esplanada dos Ministérios – Bloco “Q” - Portaria “B” - 
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2º andar – Sala 247 – CEP. 70.049-900 Brasília – DF 

d) em face do Comandante do Exército Brasileiro- General de Exército 

Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, com endereço no  Gabinete do 

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

CEP 70.630.901 - Brasília – DF. 

e) Em face  do General de Divisão Combatente Laerte de Souza Santos, 

com endereço no 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 

f) Em face do General de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa, com 

endereço no Hospital Central do Exército, com sede na Rua Francisco Manoel, 

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

 

I- INTRODUÇÃO 

Preliminarmente, o Autor é um Oficial do Exército na inatividade. Pertence ao grupo 

de mais de 500.000 usuários do FUSEX, denominados nessa Ação Popular como Família 

Militar. 

Cadastrado por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 26/02/2018 17:00. .



 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

A inatividade permite manifestar-se sobre assunto de interesse público, sem 

submeter o manifestante aos regulamentos militares.  

A Lei 7.524, de 17.07.1986, que dispõe sobre a manifestação de pensamento e opinião do 

militar inativo parece ter colocado a pá de cal sobre o assunto.  

Seu art. 1º, de meridiana clareza, dispõe que, 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. 

Portanto, essa Ação Popular é uma manifestação em prol do interesse público, não somente 

da Família Militar, mas de todos os cidadãos, porque as Forças Armadas, além do seu papel 

definido na CF 88, gozam de elevado conceito na Sociedade Civil e realmente são 

merecedoras desse apreço. 

À disposição de todos os cidadãos está no site do Exército Brasileiro, para “download” em 

PDF o Manual de Fundamentos EB20-MF-10.101 O EXÉRCITO BRASILEIRO, 1ª 

Edição, 2014.  

É um Manual que, mais do que para os Militares, claramente foi realizado para que a 
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Sociedade Civil entenda o que é o Exército Brasileiro, seus deveres e valores.  

Foi preparado e Editado pelo Estado Maior do Exército em 2014, exatamente sob Chefia do 

General de Exército Joaquim Silva e Luna, nomeado Ministro de Defesa, com esmerado 

cuidado e riqueza de informações, para que todos os Cidadãos, sejam Civis ou Militares, 

entendam o que é o Exército Brasileiro, um orgulho de todos os Brasileiros de bem. 

E, atualmente, o Exército Brasileiro é objeto de atividade de grande repercussão na 

sociedade, por seu papel na intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O Interventor é um Oficial General de Exército da Ativa. O Novo Secretário de Segurança 

Pública é um Oficial General de Brigada, proposto para promoção a Oficial General de 

Divisão. Seu Auxiliar direto é um Oficial General de Divisão, que deixará o Comando da 1ª 

DE e passará à condição de Adido ao Comando Militar do Leste. 

Nas ruas, o Exército está atuando de forma intensiva. Essa atuação está prevista no EB20-

MF-10.101: 

“3.1.2 Nação – Estado – Forças Armadas – Exército 

A Nação brasileira organizou-se politicamente a fim de assegurar progresso, segurança 

e bem estar para o seu povo decidido a construir um futuro comum. Para tanto, instituiu o 
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Estado nacional a quem atribuiu a autoridade e os meios para o emprego legítimo da 

violência em sua defesa. As Forças Armadas (FA), onde se enquadra o Exército Brasileiro 

(EB), são o instrumento militar do Estado para a defesa nacional.” 

3.3.6 INTERPRETAÇÃO DA MISSÃO DAS FORÇAS ARMADAS PELO EXÉRCITO 

-  Manter-se  em  condições  de  ser  empregado  em  qualquer  ponto  do território 

nacional, por determinação do Presidente da Rep ública, de forma emergencial e 

temporária, após esgotados os instrumentos destinados à   preservação da ordem  

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no Art 144 da 

Constituição Federal.” 

No escopo da  atuação intensiva, o Exército está  "fichando" moradores de comunidades 

alvo de operações nesta sexta-feira passada. Moradores de três comunidades da zona oeste 

do Rio só podem deixar suas regiões após passarem pelo cadastramento das Forças 

Armadas. 

 

Diferentes pontos de identificação foram montados em diversas saídas das comunidades. A 

foto e o RG dos moradores são enviados por um aplicativo para um setor de inteligência das 

forças de segurança, que avalia se o identificado tem anotação criminal. 

Portanto, o cidadão civil está sendo verificado em operação militar de segurança interna, se 

possui “ficha limpa”, ou seja, se não tem anotação criminal. 
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Uma Instituição que está agindo dessa forma para restaurar a segurança pública, não possui 

o direito de ter dois critérios, verificar se o morador ou transeunte de comunidade é um 

cidadão acima de qualquer suspeita e, ser tolerante com improbidades comprovadas de seus 

Membros, notadamente Oficiais Generais.  

Infelizmente é o que comprovadamente ocorreu na Reunião do Alto Comando do Exército, 

feita entre 19 e 23 de fevereiro de 2018 que, entre outros assuntos, montou a lista de 

promoções para ser encaminhada, via Ministério da Defesa, para o Presidente da República 

“escolher” os promovidos em 31 de março de 2018. 

Um dos selecionados para promoção a Oficial General de Divisão irá gerenciar dezenas de 

milhões de reais por mês que são arrecadados da Família Militar, em desconto obrigatório 

nos contracheques para o Fundo de Saúde do Exército.  

No entanto, quando esse Oficial, ainda no Posto de Coronel, gerenciou da ordem de uma 

dezena de milhões anuais no período em que dirigiu e foi ordenador de despesas de um 

hospital militar (Hospital Geral do Rio de Janeiro), cometeu comprovadas e gravíssimas 

irregularidades com esses recursos, comprovadas pelo TCU em Relatório de Inspeção,  

como será detalhado nessa Ação Popular.  

E, quando passou a gerenciar uma centena de milhões anuais, já como Oficial General, em 

outro hospital militar (Hospital Central do Exército), continuou a praticar irregularidades 
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que estão sendo objeto de processo no TCU e ações ajuizadas na Justiça Federal. Entre as 

mesma, inversão de despesa de alto valor, forçar suspensão de obras relevantes, empenhar 

serviços inexequíveis por adesão a atas de registros de preços.  

Ou seja, continuamente pratica improbidades e, paradoxalmente, é indicado e promovido, 

para gerir cada vez maior quantidade de recursos, com proteção dos seu Superior imediato, 

o Comandante da 1ª RM, que não cumpre o Art 14 da Lei da Improbidade Administrativa e, 

com isso,  permitiu riscos à vida de pacientes graves do HCE 

São esses Oficiais o General de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa e o General de 

Divisão Comabtente Larte de Souza Santos, indicados para promoção, respectivamente, aos 

Postos de General de Divisão e General de Exército. 

Dessa forma, se o Exército, ao preparar documentos para embasar as promoções de Oficiais 

Generais, tivesse “tirado uma foto “ desse Oficial General Médico que cometeu  gravíssimas 

irregularidades, que incluem responsabilidade sobre falsificação de documentos, desvios 

ilegais dos recursos do FUSEX , falta à verdade funcionalmente com a Justiça Federal e 

encaminhasse para um “sistema de verificações de improbidades administrativas” , 

apareceria que o examinado não possui “ficha limpa” em termos da verdade, probidade e 

moralidade. 

Para ser rigoroso com terceiros, cidadãos civis, em nome da segurança pública, é condição 
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essencial que o Exército seja muito mais rigoroso com seus Membros em seus atos 

administrativos e outros, não transigindo com a ética e deixando de propor para promoção, 

Oficiais Generais que descuidaram-se de cumprir o que está estabelecido no manual EB20-

MF-10.101: 

“3.5 CONDICIONANTES PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO 

EXÉRCITO 

 

3.5.1 Comprometimento com os valores e a ética militares”. 

4.5 DEVERES MILITARES 

4.5.1 Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e 

jurídicos que ligam o militar à Pátria e à Instituição. Existem os deveres 

moral e legal. 

 

4.5.1.1 Dever moral é o que se caracteriza por ser voluntariamente assumido, 

havendo ou não imposição legal para o seu cumprimento.”. 

4.5.1.2 Dever legal é o imposto por leis, regulamentos, normas, manuais, diretrizes, 

ordens, etc.” 

É nesse contexto que está sendo ajuizada essa Ação Popular, que visa resguardar, acima de 

tudo o princípio constitucional da moralidade nos procedimentos para preparar a lista de 
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indicados para a escolha do Presidente da República. 

Para concluir essa Introdução, duas frases que estão disponibilizadas no site do Exército 

Brasileiro, comprovando que do Soldado que prestou seu Serviço Militar ao Oficial General 

de Exército, que foi também Ministro de Estado, o sentimento de moralidade é a marca da 

Instituição Exército Brasileiro: (grifei)  

“O Exército foi de longe, a experiência mais fantástica que eu tive na minha vida, quer seja 

no lado profissional quer seja no lado pessoal. Aqui aprendi que a palavra tem um valor que 

não é apenas simbólico, aprendi que o exemplo ensina muito mais do que a 

instrução, aprendi que a farda não é uma mera vestimenta e sim, um estilo de vida, que 

está cada vez mais escasso, por falta dos valores que “graças a Deus” são 

cultivados aqui dentro”. 

Sd Daniel Santos - Soldado do Exército Brasileiro 

“Somos instituições permanentes também pela razão fundamental de que damos 

aplicação aos valores internalizados e os mantemos ativados. Nós realmente 

praticamos os valores militares. E, assim, pelo uso permanente, os fortalecemos. 

Não permitimos que se tornem letra morta de nosso Estatuto. As gerações de 

militares que se sucedem fizeram e continuam fazendo com que os valores “peguem” e não 

fiquem apenas posando como ideário, sem nunca virem a ser”. 

General-de- Exército Alberto Mendes Cardoso 

Oficial General da Reserva do Exército e Ex-Ministro do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República 
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II- O PROCESSO DE INDICAÇÃO E ESCOLHA PARA 

PROMOÇÕES DE OFICIAIS GENERAIS 

O , Exército é uma Instituição de caráter nacional e regrada por portarias, regulamentos, 

instruções gerais e outras normas, que são produzidas e atualizadas de acordo com as Leis 

vigentes, porque ninguém está acima da Lei.   

E, existe Lei que trata de promoções nas Forças Armadas, a lei No 5821 de LEI No 5.821, DE 

10 DE NOVEMBRO DE 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças 

Armadas e dá outras providências. 

Para cumprir e regulamentar a  Lei 5821/72  há para o Exército, há o DECRETO Nº 3.998, 

DE 5 DE NOVEMBRO DE 2001, atualizado até setembro de 2017 e anexado nessa Inicial. 

Por essas legislações, quando são abertas vagas nas funções de Oficiais Generais, por 

passagem para reserva, promoções, agregações e outras contingências, as indicações para 

promoções e designações  são decididas em votação secreta em Reunião do Alto Comando 

do Exército (ACE)  regida pelo Regulamento do Alto Comando do Exército- R189, anexado 

nessa Inicial. Desse regulamento, extrai-se: 

“Art. 1º O Alto Comando do Exército (ACE) destina-se a: 
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II - selecionar os candidatos ao ingresso e à promoção nos Quadros de Oficiais-Generais 

Art. 8º Cabe ao ACE, na forma prescrita na Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das 

Forças Armadas, selecionar os nomes para integrar a Lista de Escolha para ingresso e 

promoção nos Quadros de Oficiais-Generais a ser apresentada ao Presidente da República 

por intermédio do Ministro de Estado da Defesa  

Art. 9º Nas sessões do ACE destinadas à seleção de oficiais para integrar a Lista de Escolha, 

o Comandante do Exército votará como os demais membros efetivos, cabendo-lhe, ainda, o 

voto de qualidade (voto de desempate ou Minerva).  

Art. 10. A votação para o preparo da lista para ingresso e promoção nos Quadros de Oficiais-

Generais será secreta, observadas as seguintes normas:  

I - serão votados e escolhidos, sucessivamente, os militares para preencher o primeiro, o 

segundo, o terceiro e os demais lugares da lista a ser apresentada ao Presidente da República 

por intermédio do Ministro de Estado da Defesa; 

Portanto, é um processo totalmente sigiloso, com votos secretos de pouco mais 

de uma dezena de Oficiais Generais de Exército, que formam o Alto Comando 

do Exército.  
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Ao final da Reunião do Alto Comando, o Exército disponibiliza em seu site um INFORMEX, 

no presente caso, o No 06, anexado nessa inicial. 

Nesse INFORMEX, não é disponibilizada a “lista de escolha” a ser submetida ao Presidente 

da República, por meio do Ministério da Defesa mas apenas o Oficial General selecionado 

em 1º lugar e sua nova função ou permanência na qual está.  

Se não fosse assim, não seria uma lista, mas apenas um deferimento do que já foi decidido, 

sem possibilidade de escolha alguma. Tradicionalmente, o Presidente da República não 

altera a ordem que foi objeto da votação do Alto Comando. 

Dessa forma, publicamente (o INFORMEX 06 pode ser acessado por todos os cidadãos) o 

Comandante do Exército traz ao conhecimento o primeiro selecionado e a função proposta. 

Ou seja, de plano, está sendo afrontado, para todos os cidadãos, pelo 

Comandante do Exército o princípio da publicidade, porque são 

desconhecidos os outros nomes para cada vaga.  

Ou seja, se o Presidente, que tem o direito de escolha, optar por outro candidato, o cidadão 

brasileiro não terá a oportunidade de agir preventivamente, como está sendo feito nessa 

Ação Popular, com dois selecionados em primeiro lugar, se tiver conhecimento de fatos 

desabonadores para que exerça função relevante de Oficial General.  
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Esse conhecimento de toda a lista é relevante porque está legalmente previsto que até a 

véspera da promoção, o selecionado poderá ser excluído, como está no Art 28 do DECRETO 

Nº 3.998, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2001: 

“§ 1º  As exclusões de QA e de Lista de Escolha, de que tratam os arts. 35 e 36 da Lei 

nº 5.821, de 1972, poderão ocorrer, em qualquer época, até o dia anterior ao da promoção, 

inclusive.” 

Portanto, a existência desse “§ 1º  permite que o Exército Brasileiro, por iniciativa própria 

ou compelido judicialmente, mude a lista se houver motivo para tal. 

Dessa forma, todo cidadão, militar ou civil, que tiver  conhecimento de fatos  relevantes que 

possa alterar o conteúdo da Lista de Escolha e decida não ser omisso, exercendo  o dever de 

agir, tem o respaldo legal para que o Alto Comando vote novamente para indicar o 

substituto do Oficial excluído. 

Cabe ressaltar que o  Exército é uma Instituição Permanente da República, com relevante 

papel garantido pela Carta Magna, não é um “clube fechado” onde não há necessidade de 

ser transparente em seus atos administrativos porque estes tem consequências.  

Por exemplo, foi nomeado Interventor um Oficial General de Exército que, por sua vez 

nomeou um Oficial General para ser o Secretário de Segurança Pública. Já tivemos Oficiais 
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Generais Presidentes da República, o Marechal Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, os 

Generais de Exército Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel e Figueiredo. 

E, nessa data, está sendo noticiado que o Novo Ministro da Defesa será um Oficial General 

de Exército, Joaquim Silva e Luna. 

Dessa forma, a promoção de Oficiais Generais, ao longo da história e no momento atual, 

não deve ser visto como um ato restrito do Exército, sem consequências na sociedade civil. 

Não deve ser tratada como uma atividade interna corporis inquestionável  que não 

interessa aos demais cidadãos, sejam civis ou militares. 

Essa postura do Exército, contra a transparência e publicidade, não é adotada por outras 

Instituições, tão relevantes quanto o Exército, como por exemplo o Ministério Público 

Federal, onde todos os Procuradores votam e chega-se democraticamente a uma Lista 

Tríplice, que tosos os brasileiros tomam conhecimento com antecedência. Para os 

Procuradores da República, o prestígio da Lista Tríplice é um passo político importante 

dentro da instituição por conferir caráter democrático à escolha do Procurador-Geral da 

República.  

A divulgação da lista de escolha não desmerece nenhum integrante, apenas retrata uma 

votação secreta feita pelos integrantes do Alto Comando. É a democracia interna do 

Exército, que não segue a lista de antiguidade e sim exclusivamente por merecimento. Nem 
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sempre o mais antigo Oficial General em cada Posto no Almanaque do Exército será o 

primeiro da lista a ser apresentada ao Presidente da República.  

Mas, conforme já narrado, esse processo democrático a que se submetem os candidatos ao 

ingresso no Círculo de Oficiais Generais e no interior do mesmo, às promoções, tem suas 

regras, que são, de certa forma, similares à Lei da Ficha Limpa e a principal delas diz 

respeito ao princípio da moralidade. 

Por considerações de Direito e de moral, o ato administrativo não terá que obedecer 

somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que 

é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos: 'non omne quod licet honestam 

est" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 17. 

ed.) . 

PA Lei ética dos Militares está insculpida de forma compilada no Manual do Exército- EB20-MF-

10.101: 

“4.6 ÉTICA MILITAR 

 

4.6.1 É o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o 

sentimento do dever, com a honra pessoal, com o pundonor militar e com o decoro da 

classe. Ela impõe, a cada militar, conduta moral irrepreensível.” 
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Da LEI No 5.821, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais 

da ativa das Forças Armadas e dá outras providências: 

Art 15. Para o ingresso em Quadro de Acesso é necessário que o oficial satisfaça os seguintes 

requisitos essenciais, estabelecidos para cada posto: 

        a) Condição de acesso: 

        I) interstício; 

        II) aptidão física; e 

        III) as peculiares a cada posto dos diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Serviços; 

        b) Conceito profissional; e 

        c) Conceito moral. 

Art 32-  Listas de Escolha são relações de oficiais de cada Corpo, Quadro, ou Serviço, 

organizadas por postos, constituídas pelos oficiais selecionados pelo Alto Comando de cada 

Força Armada levando em consideração as qualidades requeridas para o exercício dos 

altos cargos de comando, chefia ou direção privativos de oficial-general, e destinadas a 

serem apresentadas ao Presidente da República para a promoção aos postos de oficial-general. 

Portanto, é requisito essencial o conceito moral.  

“Art 35. O oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso e Lista de Escolha 

quando:   
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a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas na letra a do artigo 15; Ver tópico 

b) for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo do Alto 

Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais, por, presumivelmente, ser incapaz de 

atender a qualquer dos requisitos estabelecidos nas letras b e c do artigo 15.” 

Ou seja, se for incapaz de atender o “conceito moral” ou “conceito profissional” em 

caráter provisório, não está habilitado para o acesso ou promoção. 

No mencionado DECRETO Nº 3.998, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2001, atualizado até 

setembro de 2017 e anexado nessa Inicial, que regulamenta para o Exército a LEI 

No 5.821, extrai-se: 

“Art. 15. Os conceitos profissional e moral do oficial serão apreciados pelos órgãos de 

processamento das promoções, por meio do exame da documentação de promoção e das 

demais informações recebidas. “ 

Art. 24.  A decisão da CPO que considere o Oficial não-habilitado para acesso, em caráter 

provisório, em conformidade com a  alínea "b" do art. 35 da Lei nº 5.821, de 1972, deve ser 

justificada, registrada em ata e submetida ao Comandante do Exército. “ 

Art. 28.    Para cada promoção em processamento, a data de encerramento das alterações, 

prevista em Calendário de Promoções a ser fixado pelo Comandante do Exército, será tomada 

como a data-base para o estabelecimento de todos os parâmetros definidores da situação 

do oficial quanto aos requisitos essenciais e quanto às situações impeditivas para o 
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ingresso em QA, fixados, respectivamente, nos arts. 15 e  35 da Lei nº 5.821, de 1972.  

§ 1º As exclusões de QA e de Lista de Escolha , de que tratam os arts. 35 e 36 da Lei nº 

5.821, de 1972 ocorrer, em qualquer época, até o dia anterior ao da promoção, inclusive . 

Portanto, repetindo, essa Ação Popular tem respaldo na legislação, porque a exclusão pode 

ocorrer em qualquer época, até o dia anterior à promoção. 

Na legislação do Exército para promoções não foi encontrada uma definição sobre “conceito 

moral” e “conceito profissional”.  

Mas, do DECRETO Nº 9.049, DE 12 DE MAIO DE 2017, similar ao Decreto 3998 do 

Exército, aplicável à Aeronáutica, mas com validade conceitual para o Exército 

extrai-se essas importantes definições:  

 

CAPÍTULO III 
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA AS PROMOÇÕES 

 
 
Seção I 

Dos requisitos essenciais 

Art. 5º Conceito profissional é o requisito essencial que resulta da análise qualitativa e 

quantitativa, pela Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica - CPO, do desempenho do 

oficial no exercício da função militar, à luz das obrigações e dos deveres militares estabelecidos 

na Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares.  
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 Art. 6º Conceito moral é o requisito essencial que resulta da análise, pela CPO, do caráter do 

oficial e da sua conduta como militar e cidadão, à luz das obrigações e dos deveres constantes 

do Estatuto dos Militares.  

 Art. 10. Os conceitos profissional e moral resultam da análise das fichas de avaliação de 

desempenho do oficial e de outras informações, a critério da CPO. “ 

 

Portanto, a conduta moral e também profissional deve ser irrepreensível.  Se, em processos 

no TCU e na Justiça Federal, o fardo probatório, bem como os incidentes de falsidade 

material e falsidade ideológica, contra os Demandados  Alexandre Falcão Corrêa e 

Laerte de Souza Santos, comprovam desvios de conduta, de plano, sem 

possibilidade de contraditório, não tem cabimento, ante a moralidade, que somente 

quando todos os infindáveis recursos permitidos no TCU e na Justiça, forem exauridos, que 

os candidatos a serem promovidos sejam considerados indignos para o novo posto. Há o 

risco de irem para reserva remunerada compulsoriamente, por tempo no posto ou idade: 

Estatuto do Militares 
.... 

CAPÍTULO II 

Da Exclusão do Serviço Ativo 

... 

SEÇÃO II 

Da Transferência para a Reserva Remunerada 

.... 
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Art 98 - A transferência para a reserva remunerada, ex-officio, verificar-se-á sempre que o militar 

incidir em um dos seguintes casos: 

     I - ... 

     II - completar o oficial-general 4(quatro) anos no último posto da hierarquia, em tempo de paz, 

prevista para cada Corpo ou Quadro da respectiva Força. 

     III - completar os seguintes tempos de serviço como oficial-general: 

a) nos Corpos ou Quadros que possuírem até o posto de almirante-de-esquadra, general-de-exército 

e tenente-brigadeiro, 12 (doze) anos; 

b) nos Corpos ou Quadros que possuírem até o posto de vice-almirante, general-de-divisão e 

major-brigadeiro, 8 (oito) anos; e 

c) nos Corpos ou Quadros que possuírem apenas o posto de contra-almirante, general-de-brigada 

e brigadeiro, 4 (quatro) anos; 

 

Da LEI No 4.902, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1965: 

 

Art 14. Será transferido " ex offício " para a Reserva:  

         a) o militar que haja atingido a idade-limite para a permanência no serviço ativo;  

 

 

E, de acordo com a legislação, até a véspera da promoção esta poderá ser 

suspensa em caráter provisório. 

 

Portanto, a presente Ação Popular está sendo ajuizada a tempo de evitar 

promoções indevidas. 
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O Ex-Deputado Paulo Maluf foi preso após mais 20 anos de ter cometido os delitos. Um 

Oficial General promovido ficará, pela legislação, no máximo, 04 anos no novo posto. 

Enquanto não for condenado na Justiça poderá continuar a praticar as irregularidades de 

que são acusados e a conduta contra o estabelecido no Estatuto dos Militares e que são de 

pleno conhecimento do Alto Comando do Exército, porque as Assessorias de Apoio Jurídico 

estão colaborando para colocar falsidades em Ofícios de Informações para a Justiça Federal. 

 

Os dois Oficiais selecionados, como será demonstrado nessa Inicial, entre outras 

irregularidades, agiram de forma ímproba, diretamente ou por omissão/prevaricação, 

contra os interesses de 700.000 usuários do SAMED/FUSEX e, particularmente, contra a 

vida humana, mantendo, sem necessidade, da ordem de 40 pacientes graves do HCE 

respirando ar condicionado não filtrado e sujeitos a óbitos por eletrocussão.  

 

Portanto, foram escolhidos pelo Alto Comando,  como primeiro da lista para uma das vagas 

de Oficial General de Exército e uma única vaga de Oficial General de Divisão Médico, 

ímprobos e imorais, que, a serviço de interesses não republicanos, agiram contra o interesse 

público, mesmo sendo do conhecimento do Exército desvios de conduta fartamente 

comprovados em processos no TCU e na Justiça Federal.  

 

Cabe ressaltar que, como será mostrado nessa Inicial, o Procurador Geral do MPM criou 

um Núcleo contra a Corrupção nas Forças Armadas, porque, conforme afirmou em 
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entrevista para o Jornal O GLOBO, anexada nessa Inicial, a corrupção já está no nível de 

“organização”.  

 

A Ação Popular ajuizada contra atuação dessa suposta Organização em promover pregões 

superfaturados SRP para manutenção predial,  e anexada nessa Inicial, comprova que os 

supostos membros estão “municiados” com atas de registros de preços obtidas em pregões 

que não atenderam requisitos da Lei 8666/93 e da legislação sobre pregões eletrônicos. 

 

Ao que tudo indica, essa  suposta “organização” utilizou o voto secreto nessa última 

Reunião do Alto Comando, para ter acesso a bilhões de reais que são arrecadados 

compulsoriamente da Família Militar.  

 

E, antes disso, supostamente utilizou-se do Comandante da 1ª RM para garantir 

impunidade para o Diretor do HCE ser indicado para Diretor de Saúde e promoção para 

Oficial General de Divisão, Oficial que comprovadamente desviou de finalidade recursos do 

FUSEX praticando gravíssimas irregularidades de acordo com o TCU, por meio de adesão 

a atas de registros de preços. Representações contra improbidade administrativa do General 

Falcão no HCE, que envolveram falsificação em autos de processo sindicância e ocultação 

de provas, foram ignoradas de fato, tendo sido apenas feitos simulacros de apuração. 

 

O Procurador Geral do MPM foi claro que os hospitais militares são alvos da 

corrupção. Independentemente de crises, os milhões de reais arrecadados 
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compulsoriamente da Família Militar são descentralizados pelo Departamento Geral de 

Pessoal, mediante proposta da Diretoria de Saúde, cargo destinado ao 

selecionado General Falcão. 

 

Dessa forma, a Diretoria de Saúde tem um poder extraordinário, o de ser a “intermediária” 

dos recursos. Assim, não aparece nos empenhos, mas é de fato a “descentralizadora”. 

 

Como autoridade que realmente decide onde e como serão aplicados os recursos, os 

Diretores de Organizações Militares de Saúde dependem da boa vontade do Diretor de 

Saúde para terem recursos e podem ser forçados a aceitar determinadas imposições que não 

são a favor do interesse público. Situações que podem resultar em obtenção de vantagens 

indevidas para Militares da DSau. Há ação ajuizada pelo MPF na Justiça Federal sobre essa 

situação. 

 

Para comprovar que de fato exerce esse poder milionário, sem interferência e fiscalização 

dos usuários ou Controle Interno, recentemente houve ajuizamento de ação de improbidade 

administrativa do MPF contra um Ex-Subdiretor de Saúde do Exército. 

O Correio Brasiliense, em 10 de julho de 2017, publicou : 

“ MPF/DF propõe ação de improbidade administrativa contra general do 
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Exército 
Publicado em 10/07/2017 - 19:47 Vera Batista Servidor 

Militar é acusado de fraudar processo licitatório para compra de equipamentos 

médicos. Sócios da empresa fornecedora também responderão por irregularidades. 

De acordo com o MPF/DF, a conduta irregular do general causou prejuízo de mais 

de R$ 700 mil aos cofres públicos (valor ainda pendente de atualização). Um 

videogastroscópio, aparelho usado em exames de endoscopia, teve de sobrepreço 

de 61% 

O Ministério Público Federal(MPF/DF) enviou à Justiça uma ação de improbidade 

administrativa contra o general da reserva do Exército Francisco José Trindade 

Távora e a empresa Microview, que comercializa produtos médicos e hospitalares. 

De acordo com o MPF/DF, o general, aproveitando-se do cargo de subdiretor de 

saúde do Exército, entre 2008 e 20111, favoreceu sistematicamente a empresa 

Microview em procedimentos licitatórios para a compra de equipamentos para o 

Hospital-Geral de Curitiba e o Hospital-Geral de Belém. A investigação, por meio de 

inquéritos policiais, revelou que as aquisições, determinadas pelo militar, ocorreram 

de forma fraudulenta, com preços acima dos praticados no mercado e que, ao 

ignorar as formalidades legais, o processo impediu ampla concorrência. De acordo 

com o órgão ministerial, a conduta irregular do general causou prejuízo de mais de 

R$ 700 mil aos cofres públicos (valor ainda pendente de atualização). Outras duas 
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pessoas ligadas à companhia privada, Joel de Lima Pinel e Temistocles Tome da 

Silva Neto também constam da lista de acusados. 

Assinada pelo procurador da República Frederico Paiva, a ação narra como 

Francisco Távora conduziu as aquisições fraudulentas. Conforme apurado em 

inquérito policial, o militar ordenou aos responsáveis pelos dois hospitais que 

aderissem à ata de registro de preços de um pregão do Hospital dos Servidores do 

Estado do Rio de Janeiro. A determinação, feita em decorrência da posição 

hierárquica do militar, foi decisiva para a efetivação da compra os equipamentos 

fornecidos Microview. No documento enviado à Justiça, o MPF incluiu o trecho de 

um ofício do general aos responsáveis pelos hospitais, em que informa que as 

unidades receberiam recursos que deveriam ser destinados, obrigatoriamente, à 

aquisição de equipamentos listados em pregões específicos: mercadorias da 

empresa mencionada na ação. 

No caso do Hospital Geral de Belém, o MPF verificou que a adesão ao pregão não 

foi precedida de autorização do órgão gestor. Além disso, o processo de compra 

não incluiu a motivação da Administração, quanto à necessidade de aquisição 

desses equipamentos. Também não houve autorização do Hospital dos Servidores 

do Rio de Janeiro à adesão à ata do pregão e nem há registros de que tenha 

acontecido pesquisa de preços quem comprovassem as vantagens da compra. A 

lista de irregularidades na ação inclui ainda a descoberta de superfaturamento nos 
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valores cobrados. Um exemplo foi o videogastroscópio, aparelho usado em exames 

de endoscopia, que teve de sobrepreço de 61%. Essas e outras irregularidades 

também se repetiram no processo de compra para a unidade hospitalar do Paraná. 

Além disso, para o MPF outras evidências deixam claro que o general agiu de forma 

ilegal intencionalmente. Entre as provas reunidas pelos investigadores, estão 

depoimentos de servidores dos hospitais, inclusive militares. Um coronel lotado no 

hospital de Curitiba informou que uma pessoa da área técnica apresentou uma 

pesquisa de mercado demonstrando que não era vantajosa a adesão. A partir dessa 

informação, a Administração da unidade entrou em contato com os superiores 

hierárquicos solicitando autorização para abrir o próprio pregão. O pedido, no 

entanto, foi negado. “Os depoimentos dos servidores do Hospital Geral de Curitiba 

comprovam de maneira cabal que a determinação possuía natureza cogente e 

obrigatória, uma vez que mesmo com a palavra dos gestores de que a aquisição 

não era vantajosa, a Diretoria de Saúde do Exército, personificada pelo general 

Francisco Távora, impôs a contratação, o que causou prejuízo ao Erário”, destaca 

Frederico Paiva em um dos trechos da ação. 

Em relação ao envolvimento dos gestores da empresa Microview, o MPF considera 

que Temistocles Neto e Joel Pinel fraudaram a aquisição de bens em prejuízo da 

Fazenda Pública, “elevando arbitrariamente os preços e tornando injustamente mais 

oneroso o objeto do contrato”. Por essa ilicitude, os sócios devem responder 
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judicialmente pelos atos praticados em nome da empresa. A posição é diferente 

quanto aos militares que atuaram nas “pontas”ou seja, no Hospital de Curitiba e de 

Belém para viabilizar a aquisição. O MPF explica que eles não podem ser 

responsabilizados, uma vez que, como detalhado na ação, ele apenas obedeceram 

a uma ordem vinda de um superior e a hierarquia é um dos princípios da relação 

entre servidores militares. “Tendo em vista que as ordens proferidas não eram 

manifestamente ilegais e partiram do mais alto escalão militar, a Diretoria de Saúde 

do Exército, sediada em Brasília, o Ministério Público não inclui no polo passivo, os 

responsáveis diretos pelas despesas superfaturadas”, detalha. 

A ação contra o general e os empresários foi a primeira proposta no âmbito do MPF 

no Distrito Federal, de forma eletrônica, via sistema Processo Judicial Eletronico 

(PJE). A análise dos pedidos que incluem o ressarcimento integral do dano, de 

forma solidária (R$ 702 mil que ainda deverão ser corrigidos), multa, perda de 

função pública e proibição de fazer contratos ou receber benefícios fiscais e de 

crédito do poder público, caberá ao juiz da 21ª vara cível no DF” 

Dessa forma, o cargo de Diretor de Saúde do Exército não é um cargo em que, à 

primeira vista, resume-se a assuntos médicos-odontológicos, como procedimentos, 

tratamentos e outros, como pode parecer para quem desconhece a estrutura administrativa 

do Comando do Exército. 
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Na verdade, e de fato, na Diretoria de Saúde do Exército, que nada contrata, nada empenha, 

está o “pulo do gato” para corrupção e favorecimentos. Quem possui a caneta que 

propõe onde e para quê os recursos são aplicados, é o verdadeiro “dono do dinheiro” e não 

o Departamento Geral de Pessoal. 

 

Qual é a posição legal do usuário contribuinte obrigatório diante desse poder disfarçado, ou 

“camuflado”, no jargão castrense?  

 

Preliminarmente, não há uma “prestação de contas” que esteja disponibilizada de forma 

clara e transparente no site do Departamento Geral de Pessoal. Os “contribuintes” 

desconhecem o valor arrecadado, onde foi gasto e a justificativa. É uma “caixa preta”.  

 

Questionado pelo Autor, mediante uso da Lei da Informação, a resposta é que todos os 

empenhos estão no Portal da Transparência. Portanto, para o DGP, o contribuinte 

interessado deve pesquisar milhares de empenhos e somar tudo, para ter conhecimento do 

que foi aplicado, o que não necessariamente é o que foi arrecadado. 

 

Dessa forma, é praticamente impossível para o contribuinte do FUSEX ter conhecimento 

seja da moralidade ou da eficiência na utilização dos recursos para os quais contribui 

compulsoriamente. 
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Nessas circunstâncias de desinformação, resta ao contribuinte e é o que está sendo feito 

nessa Ação Popular, é utilizar a Justiça Federal para, pelo menos, impedir que Oficial 

General que não teve conduta moral e profissional “irrepreensíveis” assuma a gestão de 

bilhões de reais que pertencem à Família Militar. 

 

Em termos tributários, o regime jurídico da contribuição para o FUSEx é extraído de 

diversas normas legais e regulamentares, que se passa a examinar.  

 

Primeiramente, o artigo 50, inciso IV, alínea “e”, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 

(Estatuto dos Militares), norma  em vigor nos dias atuais, estabelece como direito dos 

militares a assistência médico-hospitalar e social para si e seus dependentes, assim 

entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou 

recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e 

odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos 

médicos e de saúde necessários.  

 

Nesse sentido, dispõe a Lei:  

Art. 50. São direitos dos militares: [...] IV - nas condições ou nas limitações impostas na 

legislação e regulamentação específicas: [...] e) a assistência médico-hospitalar para si e 

seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a 

prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais 
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médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e 

os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários.  

 

A Lei nº 5.787, de 27 de junho de 1972 (Lei de Remuneração dos Militares), por sua vez, 

estatuiu nos artigos 76 e 82 que a União proporcionará ao militar e aos seus dependentes 

assistência médico-hospitalar por meio das Organizações Militares de Saúde (OMS) e da 

Assistência Social dos Ministérios Militares.  

 

Essa foi a norma que serviu de marco criador do FUSEx, redundando no texto que vige até 

momento no Estatuto dos  Militares, definido de acordo com o conteúdo do artigo 50, inciso 

IV, alínea “e”, citado acima. Seguem os artigos: [...] Art. 76. A União proporcionará ao 

militar e aos seus dependentes assistência médico-hospitalar através das organizações do 

Serviço de Saúde e da Assistência Social dos Ministérios Militares, de acordo com o disposto 

no artigo 82 desta Lei.  [...] Art. 82. As normas, condições de atendimento e indenizações 

referentes à presente Seção serão reguladas por ato do Poder Executivo.   

  

As normas, condições de atendimento e indenizações referentes a essa assistência tiveram 

sua regulamentação remetida pela lei a ato do poder Executivo, o que ocorreu por 

intermédio de vários decretos. 

 

 O Decreto nº 92.512, de 2 de abril de 1986, por exemplo, ainda em vigor, estabeleceu em 

seus artigo 13 que os Ministérios Militares contariam, para a assistência médico-hospitalar 
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aos militares e seus dependentes, com recursos financeiros oriundos de dotações 

orçamentárias consignadas no orçamento da União e de receitas extraorçamentárias 

provenientes de contribuições mensais, indenizações, prestações de serviços e 

outras fontes, nesses dizeres:  

 

 Art. 13. Os recursos financeiros para a constituição e manutenção dos fundos de saúde de 

cada Força Armada, de que trata a letra a do item II do artigo 11, advirão de 

contribuições mensais obrigatórias dos militares, da ativa e na inatividade, e 

dos pensionistas dos militares, e destinam-se a complementar o custeio da 

assistência médico-hospitalar. (Grifos nosso)  

  

Apenas para uma melhor compreensão, essa diversidade de recursos se dá porque existem 

basicamente dois tipos de usuários do sistema de saúde do Exército:  

 

a) o militar no exercício de suas atividades (militar de carreira, serviço militar obrigatório, 

entre outros), nesse caso se faz o uso de recursos orçamentários; e   

 

b) o militar e seus dependentes utilizando o Fundo para cuidarem da saúde própria e da 

família, nesse caso fazendo-se uso dos recursos extraorçamentários (a contribuição de 3,5% 

feita em contracheque) e indenizações feitas pelo usuário de no mínimo 20% do valor do 

serviço prestado pelo Fundo.  

 

Cadastrado por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 26/02/2018 17:00. .



 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

Cabe destacar que o FUSEx tem papel relevante para a sociedade brasileira como um todo, 

pois o Brasil é um país de dimensões continentais e lugares ermos, onde a única presença 

institucional, além dos nativos, é a do Exército. A saúde dessas populações fica 

completamente dependente da estrutura de saúde da Força Terrestre.  

 

Portanto, as contribuições para o FUSEX vão além dos Militares e tem alcance social para 

população carente em pontos ermos do Território Nacional, o que é louvável e nenhum 

contribuinte se insurge contra esse caráter humanitário. Ou seja, o interesse público da 

correta gestão dos recursos do FUSEX não se limita à Família Militar. 

 

O sujeito passivo, o militar contribuinte ou o pensionista, não toma qualquer 

atitude quanto à verificação do fato gerador ou cálculo do montante devido.  

 

Nem mesmo o pagamento é de sua iniciativa, já que o valor de contribuição é 

descontado em folha de vencimentos, valendo observar, ainda, que inexiste ato de 

homologação de lançamento posterior pela fazenda pública.  

 

O fato de mais de 500.000 usuários do FUSEX serem sujeitos passivos, não impede que, 

pelo menos, não seja aceito  que Oficiais Generais envolvidos em processos com robusto 

fardo probatório de improbidades, sejam colocados em  funções chaves para aplicação dos 

recursos do FUSEX e, muito menos, que tenham sido blindados em funções anteriores pelos 
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seus Chefes Diretos, não apurando desvios com esses recursos que já foram comprovados 

pelo Tribunal de Contas da União, como ocorreu no HGeRJ. 

 

Dessa forma, pouco mais de uma dezena de pessoas, também usuárias do FUSEX, votaram 

e selecionaram, em nome de mais 500.000 usuários, por meio de votação secreta, Oficial 

General já responsabilizado por gravíssimas irregularidades na gestão desses recursos, 

quando ainda era Coronel e que prosseguiu a marcha da improbidade administrativa no 

HCE, blindado pelo Comandante da 1ª RM. 

  

Para obter maioria para selecionar em 1º lugar ímprobos e imorais, bastaram sete ou oito 

votos protegidos pelo anonimato.  

 

Esses votos representaram da ordem de 0,0016 % dos usuários do FUSEX. 

 

Cui bono?  

 

III- DOS FATOS 

 

1. Gravíssimas irregularidades praticadas pelo Oficial General de Brigada 

Médico Alexandre Falcão Corrêa no Posto de Coronel quando exerceu o 

cargo de Diretor do Hospital Geral do Rio de Janeiro  de 2013 a 19 de abril de 

2015. 
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O General Falcão, antes de ser promovido a Oficial General de Brigada, estava dirigindo o 

Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) na Vila Militar e também e também era o 

Ordenador de Despesas. Anteriormente, já havia exercido o cargo de Diretor e Ordenador 

de Despesas do Hospital de Área de Porto Alegre. 

 

Após ser promovido a Oficial General de Brigada, foi nomeado Diretor do Hospital Central 

do Exército (HCE) , função que assumiu em 20 de abril de 2015. 

 

Para apurar irregularidades com adesões a atas de registros de preços ocorridas no HGeRJ 

quando estava sob responsabilidade do General Falcão no Posto de Coronel, foi instaurado 

processo no TCU: 

 

 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 
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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 

 

Confidencialidade 

Restrito 

 

Em 29 de setembro de 2015, foi prolatado o  

ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 8651/2015 - SEGUNDA CÂMARA 
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Número da ata 

34/2015 

Nesse Acórdão, foi decidido apensar o: TC-015.845/2015-0 (DENÚNCIA) e prosseguir os 

processos como representação do TCU. 

 

Decorrido quase um ano de apurações, novo Acórdão foi prolatado: (grifei) 

 
ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 9989/2016 - SEGUNDA CÂMARA 

 

Relator 

ANDRÉ DE CARVALHO 

Processo 

011.679/2015-8 

Tipo de processo 

REPRESENTAÇÃO (REPR) 

Data da sessão 

06/09/2016 
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Número da ata 

32/2016 

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. 

Assunto 

Representação de unidade técnica acerca de irregularidades em contratações, por unidades 

militares integrantes do Comando do Exército sediadas no Estado do Rio de Janeiro, oriundas 

de atas de registro de preços relativas a serviços comuns ou de engenharia. Análise 

das audiências e das oitivas. 

Acórdão 

ACÓRDÃO Nº 9989/2016 - 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 empresa AXG Construções e Reformas Ltda. por unidades militares integrantes junto ao Comando do 
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Exército no Estado do Rio de Janeiro, por meio da suposta utilização fraudulenta de atas de registro 

de preços; 

Considerando que, por meio do Acórdão 8.651/2015-TCU-2ª Câmara, o feito foi conhecido por este 

Tribunal; 

Considerando, que, no intuito de sanear o feito foram realizadas: 

a) diligências junto à Academia Militar das Agulhas Negras, ao Hospital Geral do Rio de Janeiro e ao 

Centro de Capacitação Física do Exército; 

b) oitiva prévia do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) e do Hospital Geral do Rio de 

Janeiro (HGeRJ); 

c) audiências dos Srs. Marcelo Menezes Guimarães, como chefe do setor de aquisições, licitações e 

contratos do CCFEx e pregoeiro do PE SRP nº 11/2012-CCFEx; Luiz Claudio da Silva Ferreira, como 

ordenador de despesa do CCFEx e autoridade responsável pela homologação do PE SRP nº 11/2012-

CCFEx; Maurício Real Ferreira, como chefe da seção de aquisições, licitações e contratos do HGeRJ e 

signatário do edital do PE SRP nº 16/2014-HGeRJ; Alexandre Falcão Corrêa, como ordenador de 

despesas do HGeRJ; Marcos Ramos Vieira, como fiscal dos Contratos nos 4, 9 e 10/2014-HgeRJ; 

Marcelo Augusto Borges, como fiscal do Contrato nº 20/2014-HGeRJ (PE SRP nº 16/2014-HGeRJ); Luiz 

Henrique Alves de Castro, como fiscal do Contrato nº 15/2014-HgeRJ (Pregão nº 35/2013-HgeRJ); e 
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d) oitivas das empresas CSL Comércio e Serviços em Geral Lobão Ltda. – ME, Artex Serviços e Reformas 

Ltda. – ME e AXG Construções e Reformas Ltda.; 

Considerando que, após a percuciente análise do material probatório integrante dos autos, a Secex/RJ 

consignou o seu parecer técnico à Peça nº 213;  

Considerando que, estando o processo no Gabinete do Ministro-Relator André Luís de Carvalho para o 

devido pronunciamento de mérito, foram acostados aos autos pelos Srs. Maurício Real Ferreira, Luiz 

Henrique Alves de Castro e Alexandre Falcão Corrêa nova documentação (Peças nos 216 a 219), cujo 

conteúdo poderá influenciar no desfecho das questões tratadas na presente representação; 

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 
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alcançadas à Peça nº 213, dando prosseguimento ao feito, especialmente em face dos novos elementos 

aduzidos aos autos: 

1. Processo TC-011.679/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Apenso: TC-015.845/2015-0 (DENÚNCIA). 

1.2. Representante: Tribunal de Contas da União. 

1.3. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras; Centro de Capacitação Física do Exército; 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ). 

Nesse momento do processo, o TCU concluiu que há um rol de responsáveis e essa situação 

ocorre quando irregularidades foram constatadas e os autores das mesmas. 

Encabeçando a lista, está o General Falcão: 

 

 

Responsáveis 

 

ALEXANDRE FALCAO CORREA 

ARTEX SERVICOS E REFORMAS LTDA 

CSL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LOBÃO LTDA. - ME  
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LUIZ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA 

LUIZ HENRIQUE ALVES DE CASTRO 

MARCELO AUGUSTO Borges 

MARCELO MENEZES GUIMARAES 

MAURICIO REAL FERREIRA 

Marcos Ramos Vieira 

 

Portanto, foi dado ao General Falcão e outros responsáveis do HGeRJ a oportunidade de, 

finda a instrução, mas em homenagem ao direito à ampla defesa e do contraditório, aceitar 

novas argumentações e foi decidido pelo TCU realizar uma inspeção pelo 

Auditores do TCU. 

 

Dessa forma, foi adiada a sanção que seria aplicada, porque irregularidades já estavam 

constatadas e os responsáveis devidamente identificados. 

 

A inspeção foi feita por três Auditores e concluída em 20 de junho de 2017e está anexada 

nessa Inicial. A mesma foi obtida mediante ação judicial e está juntada no Processo 164207-

51.2017.4.02.5101. 

 

Após essa Inspeção, foi prolatado um Acórdão , do qual se extrai: (grifei) 

 
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. 
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Representante do Ministério Público 

não atuou. 

Unidade Técnica 

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

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 
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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: 

1. Processo TC-011.679/2015-8 (REPRESENTAÇÃO)  
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1.1. Apenso: TC-015.845/2015-0 (DENÚNCIA) . 

1.2. Representante: Tribunal de Contas da União. 

1.3. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras; Centro de Capacitação Física do Exército; 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ) . 

1.7. Representação 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.  

1.8. Determinar que a Secex/RJ promova o sobrestamento dos presentes autos pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da ciência deste Acórdão, para que, a partir da solicitação do Centro de 

Controle Interno do Exército, a Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar (CRO/1) 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 unidade técnica promover, em 

seguida, a sua análise sobre o laudo conclusivo eventualmente apresentado pela CRO/1, por 

intermédio da devida instrução final do feito.” 
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Portanto, o Centro de Controle Interno do Exército solicitou perícias , mas não contestou as 

gravíssimas irregularidades administrativas. 

Dessa forma, para um Oficial selecionado pelo Comandante do Exército (a promoção é 

votação do Alto Comando, mas a indicação para o cargo é do Comandante do Exército) para 

ser Gestor de bilhões de reais do FUSEX, o simples fato de ter afrontado o princípio da 

legalidade em gestão anterior de parte desses recursos, tenha ou não ocorrido dano 

aoerário, é nos termos do Art 11 da Lei da Improbidade Administrativa, um Ímprobo. 

Cabe ressaltar que, no âmbito de um mandado de segurança o Chefe da CRO/1 informou 

que as perícias foram feitas em duas obras da  AXG Construções o que está coerente com o 

Relatório de Inspeção porque foi constatado pelos Auditores que houve 

falsificação de documentos de controle de obras envolvendo serviços de 

cobertura, que podem ter sido feitos, não pela AXG, mas pela PSI WORD STAR. 

Essa duplicidade  envolve valor elevado de dano ao erário, o que é o objeto das perícias. 

Novamente, falsificação de documentos de controle, por gestor indicado pelo 

Diretor, compromete toda a Administração, pela culpa in nomeando, in vigilando. 

Esse é o entendimento do TCU. 

Cabe ressaltar, antes da análise de alguns tópicos do Relatório de Inspeção do TCU, que 

Tomada de Contas Especial é medida extrema, nos termos das EB-10-N-13007, que 

regulamentam apuração de dano ao erário no Exército Brasileiro. Da mesma extrai-se: 
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Seção I  

Da apuração 

Art. 3º Na ocorrência de fatos ou da prática de atos de qualquer natureza que 

contenham indícios de dano ao erário, o Comandante (Cmt), Chefe (Ch) ou Diretor 

(Dir) da Organização Militar (OM), como autoridade administrativa competente, sob pena 

de responsabilidade solidária, deve, imediatamente, adotar medidas administrativas para 

caracterização ou elisão do dano, apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 

quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, observados os princípios norteadores 

dos processos administrativos. 

§ 1º A sindicância, nos termos das Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância, 

deverá ser adotada como procedimento padrão para a apuração e ressarcimento de que 

trata o caput. 

§ 2º Em situações específicas, conforme legislação própria, será instaurado, de imediato, o 

Inquérito Policial Militar (IPM), instrumento de apuração sumária de fato e de sua autoria 

que, nos termos legais, configure crime militar, com caráter de instrução provisória, cuja 

finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal. 

§ 3º Em caráter excepcional, a Tomada de Contas Especial (TCE) poderá ser 

utilizada como instrumento de apuração, de acordo com a respectiva 

legislação e o previsto nestas normas. 
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§ 4º A instauração da TCE de que trata o § 3º deste artigo não poderá exceder 

o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar: 

I - nos casos de omissão no dever de prestar contas, do primeiro dia subsequente ao 

vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas; 

II - nos casos em que os elementos constantes das contas apresentadas não permitirem a 

conclusão de que a aplicação dos recursos observou as normas pertinentes e/ou atingiu os 

fins colimados, da data-limite para análise da prestação de contas; e 

III - nos demais casos, da data do evento ilegal, ilegítimo ou antieconômico, quando 

conhecida, ou da data da ciência do fato pela administração. 

§ 5º O prazo definido no § 4º deste artigo só poderá ser prorrogado pelo 

Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), em caráter excepcional, 

mediante solicitação fundamentada, formulada pelo Ministro de Estado da 

Defesa.” 

Cabe ressaltar que uma TCE poderá durar até 180 dias e ser prorrogada. Como se observa 

nesse processo, o Centro de Controle Interno e os Responsáveis, a cada fase do processo, 

dão um jeito de prorrogar o término do mesmo. 
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Assim, confirma-se  que  não há interesse em encerrar rapidamente, o que vai contra o 

interesse público de apurar dano ao erário, má fé e outras irregularidades e, se apurado, o 

ressarcimento e sanção. 

Não é sem razão que o Presidente do TCU recentemente manifestou 

preocupação com a prevenção de dano ao erário, porque é muito difícil 

recuperar o que foi desviado.  

Sobre essa dificuldade e valores envolvidos há reportagem sobre o tema e envolvendo a 

Saúde, como ocorreu no HGeRJ. Do O Globo, de reportagem de 2011: 

“BRASÍLIA - Nos últimos nove anos, o governo federal - que tem defendido novas fontes 

de financiamento para a Saúde - contabilizou um orçamento paralelo de R$ 2,3 bilhões que 

deveriam curar e prevenir doenças, mas escorreram pelo ralo da corrupção. Esse é o 

montante de dinheiro desviado da Saúde, segundo constatação de Tomadas de Contas 

Especiais (TCEs) encaminhadas ao Tribunal de Contas da União (TCU), entre janeiro 

de 2002 e 30 de junho de 2011. A Saúde responde sozinha por um terço (32,38%) dos 

recursos federais que se perderam no caminho, considerando 24 ministérios e a 

Presidência. Ao todo, a União perdeu R$ 6,89 bilhões em desvios. 

São números expressivos, mas refletem tão somente as 3.205 fraudes ou outras 

irregularidades identificadas pelo Ministério da Saúde ou pela Controladoria Geral da União 

(CGU). Para o Ministério Público Federal (MPF), recuperar esse dinheiro é tarefa 

difícil. Mais dramática é a persecução criminal de quem embolsa o dinheiro. Na 
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maioria dos casos, são prefeitos, secretários de Saúde ou donos de clínicas e 

hospitais que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

A procuradora Eliana Torelly, da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, avalia 

que é difícil punir porque os processos, tanto administrativos quanto judiciais, 

demoram a encerrar. - A probabilidade de recuperar o dinheiro é muito baixa - diz 

Eliana.” 

Dessa forma, prevenir é necessário e uma das formas é impedir que Gestor já 

responsabilizado no TCU por irregularidades na gestão de recursos 

disponibilizados pelos contribuintes do FUSEX que já foram comprovadas e 

suposto dano ao erário seja promovido e designados para função onde a 

possibilidade de irregularidades é muitíssimo maior. 

Foi por prevenção contra novos atos administrativos contra o interesse público que, 

recentemente, o Presidente da República afastou 04 Vice Presidentes da CEF: 

BRASÍLIA - O decreto publicado hoje no Diário Oficial da União (DOU) que 

formaliza o afastamento temporário de quatro vice-presidentes da Caixa por 

suspeitas de corrupção não restringe a 15 dias o prazo do afastamento, apenas cita 

que ele se dará "até a conclusão da apuração dos fatos" pelo Conselho de 

Administração da empresa. Ontem, a nota do Palácio do Planalto que anunciou a 

Cadastrado por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 26/02/2018 17:00. .



 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

determinação do presidente Michel Temer fixou esse prazo em 15 dias para que 

eles possam "apresentar ampla defesa das acusações". 

Portanto, quando se trata de dinheiro público, basta haver a suspeição para 

afastar Gestores temporariamente, para prevenir novos danos. E, o afastamento 

foi feito “até a conclusão da apuração dos fatos”.  

Também digno de nota, o afastamento ocorreu “inaldita altera parte”, ou seja foi 

imediato e em seguida dado um prazo de 15 dias para o exercício da ampla defesa 

e do contraditório. 

Cabe também ressaltar que, entre as acusações, consta  negociação de cargos e 

favores a políticos como moeda de troca para liberação de crédito. 

A Diretoria de Saúde prepara a documentação para liberação de créditos pelo 

DGP. Esse poder pode ser utilizado para obter vantagens indevidas. 

Feitas essas considerações, passa-se a apresentar o que já está  comprovado nos 

autos do Processo 011.679/2015-8. Ou seja, confessado pelos responsáveis e não 

mais sujeito a alterações por meio de recursos na esfera administrativa ou 

judicial. 
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E, o que foi confessado em oitiva para os três Auditores do TCU por ocasião da 

Inspeção feita no HGeRJ, não é motivo apenas para suspender temporariamente 

promoção ou nomeação para cargo na Área da Saúde, mas sim para instauração 

de IPM e Ação Penal, porque houve um agir ímprobo contra vida dos pacientes 

graves do HGeRJ determinado pelo Demandado General Falcão. 

Além disso, por meio de consulta feita no Sistema Push do TCU, foi encontrado 

um Processo que envolve corrupção no Exército e no qual está sendo investigado 

também o que ocorreu no HGeRJ.  

Essa descoberta ocorreu porque a Procuradoria da República requisitou do TCU 

diversos processos que envolvem fraudes em pregões com atas de registros de 

preços de manutenção predial. 

Do site do TCU e MPF: 

“ 012.423/2017-3 

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

Preparatório: 

Ministério Público Federal 

  
Data da consulta: 25/02/2018 

Tombo: 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 

Localização 

Atual: 
PR-RJ/GABPR35-RCL - RODRIGO DA COSTA LINES 

Tramitação (movimentações) 

Data/Hora Descrição 

01/02/2018   18:25:54 Movimentado para GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA (Aguardando recebimento) 

01/02/2018   18:01:46 Recebido pelo(a) GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA 

29/01/2018   18:01:00 Movimentado para GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA 
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Data/Hora Descrição 

29/01/2018   17:05:24 Recebido pelo(a) DIVISÃO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/RJ 

26/01/2018   15:19:14 Movimentado para DIVISÃO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/RJ 

31/07/2017   23:33:28 Recebido pelo(a) GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA 

28/07/2017   18:57:16 Movimentado para GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA 

26/07/2017   19:54:50 Recebido pelo(a) DIVISÃO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/RJ 

20/07/2017   23:20:56 Movimentado para DIVISÃO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/RJ 

02/12/2016   19:08:51 Recebido pelo(a) GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA 

01/12/2016   17:16:01 Movimentado para GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA 

28/11/2016   19:06:44 Entrada no(a) DIVISÃO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/RJ 

Cabe observar que no Relatório de Inspeção do TCU, os Auditores consideraram as 

irregularidades comprovadas gravíssimas e sujeitas à Ação Penal. 

Trecho de Reportagem do Jornal O GLOBO sobre organização de corrupção nas Forças 

Armadas: 
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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. A Diretoria 

de Saúde gerencia recursos da ordem de bilhões de reais e pode favorecer fornecedores. Certamente, 

é o principal alvo constante de corrupção. 

Falcão está sendo investigado na 5ª Câmara de Corrupção do Ministério Público Federal, 

fato que poderá ser confirmado no decorrer do processo dessa Ação Popular pelo 

Representante do MPF. 

Cabe ressaltar que a Procuradoria da República requisitou também um processo no TCU 

que envolve o General Falcão no Hospital Central do Exército. O processo foi encerrado, 

mas é totalmente desconhecido o que ocorreu no mesmo: 

‘ ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 244/2017 - PLENÁRIO 

Relator 

ANDRÉ DE CARVALHO 

Processo 

035.826/2015-0 

Tipo de processo 

SIGILOSO 
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Data da sessão 

15/02/2017 

Número da ata 

4/2017 

Relator da deliberação recorrida 

SIGILOSO 

Revisor 

SIGILOSO 

Interessado / Responsável / Recorrente 

SIGILOSO 

Entidade 

SIGILOSO 

Representante do Ministério Público 

SIGILOSO 

Unidade Técnica 

SIGILOSO 
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Representante Legal 

SIGILOSO 

Assunto 

SIGILOSO 

Acórdão 

Documento classificado como sigiloso com fundamento no § 1º do art. 108 da Lei 

8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) c/c o art. 22 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação). 

Quórum 

SIGILOSO 

Ministro alegou impedimento 

SIGILOSO “ 

O Autor participou da representação que originou esse processo, uma inversão da ordem de 50% de 

despesa em contrato da ordem de R$ 5.000.000,00 com a empresa Hanna E Rose, ocorrida no final 

de 2015 e início de 2016. O que foi apurado e é tão sigiloso? Porque o Ministro alegou impedimento? 

Como o MPF requisitou esse processo, tem a resposta.  
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Sobre essa inversão de despesa, foi também protocolada representação do Autor no MPM e a mesma 

evoluiu para IPM, no qual o mesmo não foi convocado, até essa data, para depor como Testemunha, 

o que é no mínimo estranho, dada a gravidade da denúncia: 

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.  
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SECRETARIA DA 6ª PJM/RJ” 

 

 

Voltando ao Relatório de Inspeção do TCU no HGeRJ: 

Os Auditores do TCU constataram que havia um empenho para rede águas pluviais para a empresa 

AXG Construções, com serviços que extrapolavam as necessidades do hospital, com 1800 metros de 

tubulações de concreto.  

Os gestores confessaram para os Auditores que não foi executado nada de tubulações em concreto, 

serviços de engenharia civil e sim houve necessidade de executar serviços emergenciais de 

engenharia elétrica no Alojamento, Rancho e Farmácia do HGERJ e , afirmando que as instalações 

elétricas desses locais estavam causando interrupções de energia elétrica, sendo que uma delas durou 

48 horas. 

O Hospital Geral do Rio de Janeiro é uma Organização Militar de Saúde subordinada ao Comando 

da 1ª Região Militar que também possui uma Organização de Obras Militares, a CRO/1, que possui 

em seu quadro técnico Engenheiros Eletricistas.  

Sendo o HGeRJ um hospital, tem prioridade em atendimento técnico e bastaria ao Diretor, na época 

o então Coronel Médico Alexandre Falcão Corrêa, atualmente Oficial General de Brigada Médico e 

Diretor do Hospital Central do Exército e candidato à promoção para Oficial General de Divisão e 

ser o Diretor de Saúde do Exército, solicitar em caráter urgentíssimo uma Vistoria Técnica.  
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Caso fosse constatada a necessidade de soluções imediatas, o inciso IV do Art 24  e Art 26 da Lei 

8666/93 permitem contratação emergencial, sem necessidade de “química”. E tudo seria resolvido 

com apoio técnico seguro, com responsável habilitado. 

Não foi o que ocorreu, os serviços “substituídos” de tubos de concreto por serviços de eletricidade” 

contemplaram a empresa AXG Construções e Reformas (15.656.953/0001-80) que recebeu 

R$ 302.778,00 devido à substituição. Essa empresa, recebeu em 2014 e 2015, do HGeRJ da ordem 

de R$ 5.000.000,00 em contratações a maior parte irregulares, como por exemplo, executar obras em 

contrato de manutenção predial (o contrato continuado foi anulado). 

No entanto, há fatos que apontam que houve falta à verdade material com os Auditores do  Tribunal 

de Contas da União, por parte do Tenente Coronel Maurício Real Ferreira, então Chefe da Seção de 

Licitações e Contratos do HGeRJ e Ex-Ordenador de Despesas do General Falcão no HCE. 

No item 37 do Relatório de Inspeção, consta que foram pagas pelas Notas Fiscais 76 e 78 

tubulações de concreto que não foram instaladas, porque, de fato foram executadas instalações 

elétricas emergenciais no alojamento, rancho (cozinha) e farmácia e os Auditores também 

verificaram a Subestação, ou seja, também foi afirmado, por exceção da verdade, que a AXG fez 

serviços emergenciais naquele local. 

Das ARTs obtidas no site do CREA-RJ, referentes à empresa AXG, a ART OL00321023 é a única 

ART de instalações elétricas no HGeRJ e está em nome do Engenheiro Civil Renato Afonso Moreira. 

Essa ART tem um dado que invalida a mesma, a quantificação foi feita em m2 (120 m2) e não em 

KVA ou KW como é obrigatório e por essa razão não tenha sido certificada.  Ou seja, é uma ART 

ilegal em todos os sentidos. 
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A data de início dos serviços de instalações elétricas, conforme consta na ART   é 01/06/2015 e a 

mesma está referenciada ao empenho 2015NE800376, que não discrimina os serviços, constando 

apenas “conforme planilha auxiliar”, que não está disponibilizada a no Portal da Transparência. 

Coincidentemente, o valor do empenho é de R$ 323.240,16, ou seja, valor próximo a R$ 302.778,00, 

que foi o valor “da instalação de tubos de concreto” convertidos em “ serviços de instalações 

elétricas”. 

Também cabe destacar que, foi dito pelo Tenente Coronel Maurício que houve necessidade de 

adequar as instalações à demanda.  

Esse tipo de serviço exige estudo e cálculos, não é uma mera substituição de luminárias, disjuntores 

e tomadas, como está na única ART. E, mesmo uma mera substituição de luminárias, tomadas e 

disjuntores não pode ser feita com responsabilidade de Engenheiro Civil em instalações 

hospitalares.  

 

Essa restrição está na NF-06/89-5ª Revisão do CREA-RJ: 

A NF-06/89-5ª Revisão, que trata de Fiscalização das Atividades de Projeto e Execução de 

Instalações de Energia Elétrica, disciplina a análise de acervos técnicos. Neste Caso o 

Engenheiro Civil somente poderia ser o único responsável técnico se enquadrar-se nas 

situações abaixo.  

Engenheiros Civis, de Fortificação e Construção e Arquitetura com atribuições 

regidos pelo decreto 23569/33 art. 28 - alínea b e 30 – alínea a - projetos e/ou 
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execução de instalações de energia elétrica residenciais e comerciais, ligadas ao Sistema de 

Distribuição de baixa tensão da Concessionária, somente quando consideradas como obra 

complementar à edificação nova, sob responsabilidade técnica do mesmo profissional.  

São excluídos:  

-Projeto e/ou execução de reformas envolvendo aumentos de carga em instalações 

existentes.  

-Projeto e/ou execução de instalações destinadas ao fornecimento de energia a locais onde 

exista a necessidade de equipamentos, dispositivos e materiais especiais de segurança e 

proteção.  

-Projeto e/ou execução de instalações odonto – médico – hospitalares;  

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

 Engenheiro Civil (Res. 218/73, do CONFEA, art. 7 )  

-Projeto e/ou execução de instalações de entrada de serviço de edificações isoladas ou 

instalações internas de energia elétrica (a partir da medição da concessionária inclusive) de 

edificações isoladas ou de unidades consumidoras individuais situadas em edificações de 

uso coletivo, com finalidade comercial ou residencial, monofásica ou polifásica, ligada ao 

sistema de baixa tensão da Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE-

RJ ) concessionária, com carga total instalada não superior a 75 KW, com limite 

de potência de força motriz de 20CV, já incluída na carga instalada.  

O estabelecimento da responsabilidade técnica dar se á somente quando as atividades 
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anteriores forem caracterizadas como obra complementar à edificação nova sob 

responsabilidade do mesmo profissional.  

São excluídas: -As instalações vetadas ao profissional Eng. Civil com Decreto;  

 o DECRETO é o 23569/33)  

Portanto, tenha o Engenheiro Civil atribuições pelo Decreto 23569/33, ou da 

Resolução 218/73, estão excluídas das suas atribuições: 

a) Projeto e/ou execução de instalações odonto – médico – hospitalares 

b) Projeto e/ou execução de reformas envolvendo aumentos de carga em 

instalações existentes.  

Dessa forma, a ART do Engenheiro Civil da AXG não pode legalmente ser certificada. 

Assim, se foram  executados realmente serviços para atender aumento de demanda, a 

empresa AXG afrontou a legislação do CREA/CONFEA, porque não possuía 

habilitação para tal. Portanto, esses serviços estão eivados de vício de 

legalidade. 

 

Da mesma forma, afronta a razoabilidade que o então Coronel Falcão, Diretor e Ordenador 

de Despesas do HGeRJ, tenha favorecido empresa não habilitada para atuar em instalações 

elétricas hospitalares, com desvio de finalidade em empenho exclusivo de atribuições de 

engenharia civil. Essa decisão configura improbidade administrativa, por afronta ao 
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princípio da legalidade, nos termos do Art 11 da Lei da Improbidade Administrativa. 

Agindo contra a legislação do sistema CREA/CONFEA, sem a devida Anotação 

de Responsabilidade Técnica, a AXG e o Diretor do HGERJ colocaram em risco 

a vida dos pacientes, bem como o patrimônio, porque caso tivesse ocorrido um 

acidente de origem elétrica, não haveria responsáveis técnicos legais. 

 

Além disso, o TCU não ficou convencido de que os serviços foram executados, e 

tem razão como se verá mais adiante, ressaltando que na TCE indicada, essa verificação 

deve ser feita.  

Do Relatório de Inspeção extrai-se: 

“42. Tal substituição de serviços, sobre a qual não paira controvérsia nos autos, 

é comumente conhecida como “química”, prática ilegal que consiste em 

realizar pagamentos de serviços novos, sem cobertura contratual, utilizando 

para faturamento outros serviços, estes sim, constantes da planilha original, 

sem a respectiva execução desses últimos, para futura compensação (conceito 

extraído do Acórdão 1606/2008-TCU-Plenário). 

47. [...] Ademais, caberá ao órgão instauradora de TCE apurar se a substituição de serviços 

em tela (“química” ) poderia ou não compor eventual débito imputável aos responsáveis, a 

depender do exame da documentação comprobatória da realização de serviços não licitados 

(recuperação das instalações elétricas do alojamento, rancho e farmácia) e do seu custeio 
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com os valores que supostamente foram deslocados do Contrato 10/2014-HGeRJ.” 

Do site do CREA-RJ, extrai-se o rol de responsáveis técnicos da AXG: 

CARLOS ANTONIO CARNEVALE  

25/07/201e  

23/12/20 

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA 

RENATO AFONSO MOREIRA  

17/12/2012 s 

24/09/2015t 

OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL 

ANDRE LUIZ LAEBER GUALHEUMI 

23/11/2015 

OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL 

 

Portanto, quando os serviços de instalações elétricas foram entregues sem licitação ou dispensa nos 

termos do Art 24 da Lei 8666/93, em 2014 para a empresa AXG, a mesma não estava habilitada no 

ramo de Engenharia Elétrica, situação que esteve apenas no período de 25/07/2016 a 23/12/2016.  

 

Instituída pela Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a A.R.T. – Anotação de Responsabilidade 

Técnica é o instrumento que o Sistema Confea/Crea tem para registrar as realizações profissionais e 

que distingue a carreira e o sucesso individual e valoriza o exercício profissional. Permite caracterizar 

os limites da responsabilidade e da participação técnica em cada obra ou serviço, conferindo as 

garantias jurídicas de um contrato e a prova de atividades especiais para efeito de aposentadoria. 
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O Confea regulamentou a aplicação da Lei n° 6.496, de 1977,através da Resolução 1025/2009, 

de  30 DE OUTUBRO DE 2009). 

 

Do site do CREA-RJ: 

 

A ART define, para os efeitos legais, o(s) responsável (is) técnico(s) pela execução de obras/serviços 

e dá oportunidade para os profissionais de registrar nos Creas suas obras ou serviços, cargos ou 

funções visando o cadastramento de seu Acervo Técnico e a caracterização da responsabilidade 

técnica específica. 

 

Assim como, somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, 

possuir as assinaturas originais do profissional e contratante, além de estar livre de qualquer 

irregularidade referente as atribuições do profissional que a anotou. 

 

E, a quantificação tem normas, porque  refere-se aos aspectos técnicos da atividade medidos em 

unidades físicas, a exemplo de: metros quadrados (obrigatoriamente para obras de construção de 

edificação), no caso de obras, kVA ou kW no caso de instalações elétricas, etc 

 

Concluindo sobre essa gravíssima e incontroversa irregularidade praticada pelo General 

Falcão, do ponto de vista da Engenharia Elétrica e, o Autor é Engenheiro Eletricista formado 

pelo Instituto Militar de Engenharia em 1981, paira a dúvida da falsidade perpetrada 

Cadastrado por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 26/02/2018 17:00. .



 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

para justificar desvio da ordem de R$ 300.000,00 que pode ter sido de fato, 

revertido para “vantagens indevidas”. 

 

Esclarecendo, na oitiva, o Gestor informa que o General Falcão autorizou o desvio de 

finalidade porque o HGeRJ chegou a ficar até 48 horas sem energia por, segundo a Light, 

“problemas internos”. 

 

Em se tratando de um hospital que possui Emergência e UTI, e tendo à disposição 

Engenheiros da Comissão Regional de Obras da 1ª RM, um problema de tal magnitude seria 

resolvido em poucas horas, com contratação emergencial de empresa habilitada no ramo de 

engenharia elétrica. 

 

O HGeRJ tem suas entradas de energia em média tensão (13,8 KV), ou seja, há subestações 

transformadoras que transformam a tensão recebida para 220/127 V. 

 

O problema referido pelo Gestor ocorreu no HGeRJ e não no seu anexo. Essa obra foi 

concluída em 1999, quando o Autor era o Chefe da Comissão Regional de Obras/1 e 

participou, como Engenheiro Eletricista do projeto do Hospital. 

 

As instalações elétricas, principalmente de um hospital, são projetadas com uma certa folga, 

porque ocorrem alterações constantes, decorrentes de novos equipamentos eletro médicos 

de grande porte e outras modificações que acarretam aumento de carga. 
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Obviamente, qualquer alteração no projeto elétrico de um hospital deve ser feita após 

criterioso estudo, para evitar falhas elétricas, por motivo de curtos circuitos e/ou 

sobrecarga. 

 

De qualquer forma, para que ocorresse o desligamento desliga mento, obrigando o uso de 

geração de emergência, o seguinte caminho deve ser percorrido e é pouquíssimo provável 

que tenha ocorrido, porque há seletividade na proteção elétrica. 

 

Falhas elétricas são inevitáveis nas instalações prediais, industriais e residenciais. Elas 

podem ter várias origens e podem também causar consequências de diversos níveis. Nos 

últimos anos, a sociedade brasileira aumentou seu grau de conscientização quanto ao 

respeito às normas de instalações e de equipamentos, normas de segurança do ministério 

do trabalho e melhores práticas de projeto e engenharia, de uma maneira geral.  

A despeito disso, ainda assim, existe a possibilidade de uma falha elétrica (ou a atuação dos 

sistemas de proteção) ocorrer inadvertidamente, criando constrangimentos ao lazer ou à 

operação de indústrias ou atividades de serviços, como por exemplo, médicos hospitalares. 

 

Desta forma, a concepção ou a instalação de sistemas de proteção que minimizem a 

amplitude e o tempo de parada, causados por uma falha, é mandatória nas práticas 

modernas de engenharia. Os estudos de coordenação e seletividade claramente ajudam 
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a aumentar a disponibilidade da energia nas instalações residenciais, prediais, industriais, 

entre outras. 

 

Os dispositivos de proteção são amplamente empregados e obrigatórios nos projetos e nas 

instalações. Isso significa que eles já são utilizados para a função de proteção patrimonial, 

impedindo a destruição física dos componentes do circuito. O que ainda não é muito 

difundido é a correta aplicação destes dispositivos para diminuir os prejuízos operacionais. 

 

Além de interromper as correntes de falha, o ideal seria que os dispositivos fossem 

utilizados de maneira consciente para garantir a máxima disponibilidade de energia da 

instalação, evitando assim os prejuízos operacionais. 

 

A disponibilidade do sistema elétrico e, por consequência, a redução dos prejuízos 

operacionais, pode ser obtida pelo uso das técnicas da coordenação e seletividade das 

proteções. 

 

Numa instalação elétrica, em configuração radial, o objetivo da seletividade é isolar a carga 

que apresenta falha do restante da rede de distribuição, garantindo a continuidade de 

serviço/operação, conforme vimos nos exemplos anteriores. 

 

Existem vários tipos de falhas elétricas em uma instalação. As principais são:  

i) as sobrecargas de corrente, 
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ii) os curto-circuitos,  

iii) as correntes de energização, 

 iv) as falhas a terra e  

v) as correntes transitórias, causadas por afundamentos momentâneos de tensão.  

 

Para cada uma destas falhas, existe um dispositivo de proteção, disjuntores ou fusíveis que 

pode ser utilizado para garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. Se estes 

dispositivos não estiverem coordenados, a continuidade de operação poderá 

ser comprometida. 

 

Portanto, para que, em instalações onde a segurança é vital, como as de 

hospitais,  empresas não habilitadas em Engenharia Elétrica estão proibidas 

de executar serviços em instalações odonto-hospitalares porque podem 

inadvertidamente alterar parâmetros da proteção que provocam falhas 

operacionais e podem causar, além da suspensão do fornecimento, incêndios 

e mortes. 

 

Muitas vezes essa alteração na proteção é fruto não somente do 

desconhecimento, como de corrupção ou ganância.  

 

Uma instalação corretamente projetada de um hospital tem um disjuntor de alta qualidade, 

podendo ter até corrente baixa, por exemplo 32 A. Não é somente a capacidade de carga que 
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define a qualidade da proteção. O que define a qualidade de fato é a capacidade de 

interromper correntes de curto circuito, calculadas em cada ponto da instalação. 

 

Esclarecendo, a capacidade de curto circuito dos disjuntores de proteção nem sempre 

consta dos projetos elétricos que manuseamos diariamente, ou por desconhecimento dos 

seus autores, ou mesmo por negligência com relação ao assunto, resultando em instalações 

falhas e muito perigosas, mantendo, para piorar, uma total "aparência" de que são corretas. 

 

 A capacidade de interrupção de um disjuntor representa o valor máximo da corrente de 

curto circuito (Icc) que o fabricante do disjuntor assegura que o mesmo pode suportar sem 

sofrer avarias.  

 

Se tais valores forem superados na ocorrência de um curto circuito, o respectivo disjuntor 

de proteção, ao invés de manter a integridade da instalação, poderá aumentar os danos 

físicos e consequentemente as despesas com o conserto dos estragos ocorridos.  

 

Resumindo: o disjuntor poderá colar seus terminais mantendo  a destruidora 

corrente de curto circuito ou, até mesmo, "explodir".  

                   

O responsável pelo serviço, seja legalmente habilitado ou não, corre um sério risco de ser 

responsabilizado civil e até criminalmente no caso da ocorrência de um sinistro devido ao 

seu desconhecimento técnico ou ganância/corrupção. 
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Somente para fins de comparação, porque a tabela que será mostrada tem como referência 

preços de 2002, comprova que o preço de disjuntores e proporcional à capacidade de 

interromper correntes de curto circuito. Existem disjuntores de mesma corrente nominal 

com diversas capacidades de interrupção, dimensões iguais (ou não) e diversos preços, de 

um mesmo fabricante? Existem: 

 

“A título de exemplo vamos considerar os seguintes disjuntores da General Eletric padrão 
NEMA, todos de 70A tripolares: 

  
       Mod. TQC         5kA/220V    R$   47,49 
          Mod. THQC     10kA/220V    R$   58,64 
             Mod. THHQC   22kA/220V    R$   77,78 
             Mod. TED        25kA/240V    R$ 127,58 
                     Mod. THED      65kA/240V    R$ 200,77 
 
     Fonte: GE Sist. Industriais - Lista dez/02.”  

 

 

Esses acidentes elétricos, normalmente divulgados quando ocorrem incêndios são muito 

comuns. Notícias recentes: 

 

“Um princípio de incêndio no Hospital Nosso Lar, localizado na Vila Planalto, em Campo 

Grande, mobilizou o Corpo de Bombeiros por volta das 8h30 deste domingo (11). O 

incidente ocorreu na ala do ambulatório e ninguém ficou ferido.  
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Cerca de dez homens do Corpo de Bombeiros estão no local para controlar a fumaça. 

Segundo informações da corporação, o princípio de incêndio foi provocado por 

problemas na parte elétrica da edificação.” 

 

“Ao  menos 19 pessoas morreram nesta segunda-feira (17) em um incêndio que atingiu 

uma famosa clínica privada do leste da Índia, informou a polícia em um boletim preliminar, 

advertindo que o número de óbitos deve aumentar. 

Ao menos 40 pacientes que estavam em estado crítico foram atingidos pelo incêndio, que 

destruiu a unidade de tratamento intensivo, situada no segundo andar da clínica. 

Suspeita-se que o incêndio foi provocado por um curto-circuito” 

“Incêndio em hospital de Bagdá mata pelo menos 12 bebês. Curto-circuito teria 

provocado as chamas.” 

E, recentíssimo, ocorrido em 23 de janeiro de 2018: 

Incêndio em hospital causa pânico e pacientes são transferidos em Bertioga, SP 
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Por G1 Santos 

23/01/2018 12h44  Atualizado 23/01/2018 15h56 
 

Incêndio atinge UPA de Bertioga, SP 
Um incêndio atingiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bertioga, no litoral de 

São Paulo, na manhã desta terça-feira (23). Segundo informações do Corpo de 

Bombeiros, um curto-circuito em um disjuntor deu início às chamas. Pacientes foram 

transferidos às pressas para outras unidades de saúde da cidade. Ninguém ficou ferido. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou, por volta das 10h, em um disjuntor 

no setor de emergência. Equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e Polícia Militar 

foram ao local para controlar as chamas. Rapidamente, os pacientes foram transferidos para 

unidades de saúde próximas. 

Com suspeita de dengue, Weverton Almeida estava dentro da unidade aguardando 

atendimento quando o fogo começou. "Eu fui para a UPA com suspeita de dengue. Ia tomar 

medicação e, de repente, os funcionários pediram para sairmos com urgência de lá 

porque tinha pegado fogo na caixa do disjuntor. Ouvi um estouro e vi o pessoal 

correndo no corredor com o extintor na mão". 
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Segundo Weverton, logo em seguida, uma outra caixa pegou fogo e as chamas atingiram 

também uma porta de alumínio. "Foi tudo muito rápido. Tinha bastante fumaça tomando 

conta da UPA. Quando saí, vi pacientes tomando soro no meio da rua", conta.” 

 

Portanto, apenas um curto circuito que um disjuntor não teve capacidade para de interromper 

provocou toda esse risco e prejuízo. 

 

Dessa forma, quando o General Falcão autorizou a AXG a trocar tubos de concreto por instalações 

elétricas colocou o HGeRJ em risco e, de fato e de direito, por muito pouco não ocorreram mortes 

no HGeRJ, como será comprovado a seguir: 

 

Em uma sexta-feira de 2014, à tarde, ocorreu um desligamento geral no HGeRJ. O Grupo 

Gerador apresentou problemas, mas o fato é que não funcionou, nem automaticamente nem 

manualmente. Os dados completos estão em sindicância feita pelo atual Diretor do HGeRJ. 

 

A Contratada de Manutenção Predial AXG não possuia pessoal para resolver a questão de 

imediato, colocando em risco a vida dos pacientes graves da UTI, internados em instalações 

provisórias, porque o local estava em obras. 
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No desespero, foi acionada a empresa que estava executando reforma da Emergência/UTI e o 

Encarregado de Instalações providenciou uma solução emergencial, uma “gambiarra” entre a 

entrada da Light e o transformador abaixador, tirando o disjuntor de média tensão do circuito. 

 

Fora de operação, foi constatado problema mecânico no disjuntor e o mesmo foi levado para ser 

manutenido corretivamente. 

 

No dia seguinte, a empresa que atendeu emergencialmente, retirou a “gambiarra” e instalou 

provisoriamente uma chave fusível.  

 

Após a reparação do disjuntor, o mesmo retornou após testes, para o HGeRJ. A empresa 

apresentou o custo dos serviços, mas foi ignorado pelo General Falcão e seus Gestores. 

 

Em consequência, a empresa teve que, em outra gestão, requerer reconhecimento de dívida e até 

essa data não recebeu pelos serviços prestados que salvaram vidas. 

 

 

Para comprovar de plano, que a empresa que resolveu o problema do desligamento não foi a 

AXG: 
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Portanto, para se livrar de “desvio de finalidade” sem causa justa, foram inventados problemas de 

demanda, quando tudo leva crer que o problema era exclusivamente o disjuntor de média tensão, 

por falta de manutenção. 

 

Portanto, a menos de ímprobas alterações não projetadas de aumento de carga, os desligamentos 

ocorrem por falta de manutenção, que deve ser feita por equipe especializada com a devida 

habilitação no CREA RJ. 

 

Por contratação fraudulenta (o contrato foi anulado após a instauração de processo no TCU) , a AXG 

ficou responsável pela manutenção, inclusive elétrica, sem estar habilitada para tal.  

 

Nas verdade, como constatou o TCU, o General Falcão fraudou a Lei 8666/93 e licitou como 

manutenção predial obras e serviços de engenharia, beneficiando a AXG com contrato ilegal que 

poderia render à mesma faturamento da ordem de R$ 26.000.000,00 em 05 anos. Ou seja, 

favorecimento indevido em prejuízo da segurança hospitalar, com risco de vida para pacientes, 

que comprova afronta ao princípio da legalidade, ou seja, improbidade administrativa 

comprovada. 

 

Esse é o Oficial General Médico que o Alto Comando do Exército selecionou para ser responsável 

pela Saúde de 700.000 pessoas.  Um “Químico”, na expressão do TCU,  cujas fórmulas por pouco 

não resultaram em mortes de pacientes graves. Haveria tempo para evacuação dos pacientes graves 

para o HCE ou outro hospital mais próximo?  
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Portanto,  ofende ao juízo médio de razoabilidade dar ao Selecionado General 

de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa, pelos comprovados fatos que 

ocorreram em sua gestão no HGeRJ,  atribuições próprias de autoridade cuja 

incumbência será indicar para descentralização bilhões de reais de recursos 

do FUSEX e fiscalizar o cumprimento de normas que ele próprio demonstrou 

não respeitar quando foi o recebedor dos recursos no Hospital Geral do Rio de 

Janeiro. 

 

No HGeRJ, como Médico fé um Ìmprobo. Como Gestor, também um Ímprobo. 

 

Na sequência, os Auditores do TCU prepararam a Matriz de Responsabilização, onde a 

culpa do General Falcão está devidamente lançada, bem como dos seus Gestores: 

O General Falcão, selecionado para promoção a General Médico de Divisão, consta em 

todas as células da citada Matriz, como Sr Alexandre Falcão Corrêa. 
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Em todas as células  intituladas  “Responsável”  está o nome do Ordenador de 

Despesas Alexandre Falcão Corrêa, que foi selecionado pelo Exército para 

promoção a Oficial General de Divisão Médico. 

E, em todas as  células intituladas   “culpabilidade”  consta: 

 “ Não é possível afirmar que houve boa fé por parte do 

responsável. 

Não há indicação de que o responsável tenha agido com 

respaldo em parecer técnico, 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 

consciência da ilicitude de sua conduta adase do resultado 

ilícito. 

É razoável afirmar que era exigível do responsável condutas 

diversas daquelas que adotou.” 

Portanto, o selecionado General Falcão praticou conscientemente atos ímprobos no 
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HGeRJ.  

Que condutas adotará como Diretor de Saúde para resolver os graves problemas do 

FUSEX?  

Continuará a colocar em risco a vida de pacientes agindo sem respaldo em pareceres 

técnicos, para favorecer inabilitados ? 

Quanto à primeira “culpabilidade” o TCU foi claro que não é possível afirmar que 

houve boa fé por parte do selecionado General Falcão. 

Esse processo foi autuado em junho de 2015 e o relatório de inspeção foi produzido 

em junho de 2017, ou seja, dois anos depois, após intensa apuração e pleno exercício 

da ampla defesa e do contraditório, inclusive nas oitivas do tipo depoimento pessoal 

dos responsáveis. 

Ou seja, a Matriz de Responsabilização não é um documento inédito que aponta 

responsabilidades e culpabilidades, a mesma é fruto do final da instrução.  

Portanto, ao final da instrução, o TCU concluir que a boa fé não pode ser afirmada, é 

porque foi constatado dolo nos atos administrativos do selecionado General Falcão. 
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E, a ausência de boa fé, configura dolo em improbidade administrativa, conforme 

julgado do STJ: 

“Os atos de improbidade só são punidos a título de dolo, indagando-se da boa 

ou má fé do agente, nas hipóteses dos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 . (REsp 

842.428/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 21.5.2007)” 

A Seleção para promoção não um julgamento que resulte em sanções para os 

selecionados. É uma escolha entre pares, há outros três Oficiais Médicos que foram 

promovidos à mesma época do General Falcão e podem ser promovidos. O General 

Falcão é um Ímprobo dispensável. 

Afronta a razoabilidade e a moralidade que, para o importante cargo de Diretor de 

Saúde do Exército, que será responsável por gerir dezenas de milhões de reais por 

mês do Fundo de Saúde do Exército, arrecadados mensalmente da Família Militar, 

seja encaminhado para promoção e nomeação um Oficial sobre o qual não se pode 

afirmar que agiu de boa fé, quando geriu pouco mais de uma dezena de milhões de 

reais por um ano.  

Nesse caso, não se aplica, o in dubio pro reo, que terá a oportunidade de, se 

condenado pelo TCU ou denunciado pelo MPF ou MPM, recorrer e defender-se de 

multas, devolução de recursos e outras penalidades, inclusive penais, como consta 

Cadastrado por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 26/02/2018 17:00. .



 

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

do Relatório de Inspeção do TCU. 

Para ser selecionado para promoção, não pode haver dúvida alguma sobre a boa fé. 

O selecionado não foi excluído do quadro de acesso, teve o direito de concorrer com 

seus pares.  

O que se questiona é a moralidade de promover e indicar para gerir dezenas de 

milhões de reais, alguém sobre o qual um órgão independente como TCU, em 

processo, coloca que não se pode afirmar que agiu de boa fé. 

2. Irregularidades cometidas no Hospital Central do Exército (HCE 

Foi ajuizada a  Ação Popular 0188176-95.2017.4.02.5101, na qual o objeto é: 

“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.” 

A fase atual, após a contestação dos Réus é a da União responder Incidente de 

Falsidade Ideológica do General Falcão e outros Réus:
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Na Inicial da Ação Popular, anexada nessa Inicial,  no processo, consta fardo 

probatório que comprova negligência do selecionado General de Brigada Médico 

Alexandre Falcão Corrêa em relação aos recursos recebidos do FUSEX pelo HCE em 

diversas oportunidades. 

A mais grave improbidade e negligência foi a que,  por rescindir unilateralmente e 

ilegalmente contratos, da ordem de 40 pacientes graves são internados em 

instalações provisórias do CTI e Unidade Coronariana no HCE, revezando-se nas 

mesmas por óbitos ou desnecessidade de permanecerem sob tratamento intensivo. 

Da Ação Popular, extrai-se os riscos para os pacientes: 

“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. 
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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  

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. 
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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. 

 

 

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 

Cadastrado por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 26/02/2018 17:00. .



 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

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 

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. 
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“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. 
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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. 

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). 
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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; 
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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. 
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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. 

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: 
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 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. 

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. “  
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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. 
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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. 

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. 
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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 

equipe de manutenção que elimina o problema sem interferir na cirurgia. Com o equipamento 
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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.   
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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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Portanto, se o selecionado General Falcão foi negligente e no seu Ofício que está sob 

Incidente de Falsidade Ideológica na Ação Popular, e no qual não comprovou, seja como 

Médico ou Administrador, que não há risco de vidas para os pacientes, é dever de usuário 

do FUSEX que tenha conhecimento dessa postura ímproba e imoral contra os pacientes, 

utilizar mais uma vez a Ação Popular para que essa característica continuada do 

cselecionado, prospere em ambiente mais favorável para tal. 

Promoção por Escolha, como o próprio nome não é direito assegurado. É necessário, acima 

de tudo, repete-se, conduta moral irrepreensível, o que não foi demonstrado pelo General 

Falcão no HGeRJ e no HCE, como Diretor de ambos os hospitais. 

Nomeação para determinado cargo também não é direito assegurado para nenhum militar, 

depende da sua capacidade e habilitação  para função, mas sobretudo, conduta anterior 

ilibada. Não é admissível por exemplo, que ocorra falsificações e adulterações de 

lardocumentos como ocorreu no HGeRJ e no HCE.  

No HCE, a falsificação, adulteração e ocultação de provas, é objeto de Incidente Material do 

General Falcão, anexada nessa Inicial, que a União deve esclarecer para a Justiça Federal 

nos processos em curso 0142414-56.2017.4.02.5101 e 0104109-03.2017.4.02.5101 na 

Justiça Federal, com fardo probatório que comprova improbidades administrativas e crime 

de falsidade ideológica do Selecionado Oficial General.  

O General Falcão também é Réu  na Ação Popular Protocolada em 21/01/2018 19:49. 

(Processo: 0008210-41.2018.4.02.5101), na qual o objeto é: 
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“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” 

Essa Ação Popular está aguardando as contestações dos Réus. 

Cabe ressaltar que o pedido colocado para sentença final é: 

“Em sentença final, o afastamento definitivo das Autoridades citadas no item 

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

Brasileiro. “ 

Para esclarecer, as Autoridades são:  

a) General de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa- Diretor do Hospital Central do 

Exército.   

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

Contratos do HCE  

c) Tenente Coronel do Serviço de Intendência Luiz Henriquesclarecere Alves de Castro:  
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Concluindo sobre o General Falcão, à luz dos fatos narrados e provas constituídas anexadas 

na presente Ação Popular e nas outras duas em curso, há razões suficientes para em caráter 

liminar, o que é reversível, suspender temporariamente o preenchimento da vaga de Oficial 

General de Divisão Médico e a consequente nomeação para Diretor de Saúde do Exército, 

Organização Militar de Saúde, onde, entre outras missões, a aplicação dos bilhões de reais 

dos contribuintes obrigatórios do  FUSEx são decididos pelo Diretor e encaminhados para 

o Departamento Geral de Pessoal descentralizar essa enorme quantia de recursos que, 

conforme demonstrados nessa Inicial, são de fato e de direito, tributos pagos pela Família 

Militar. 

3. Improbidades cometidas pelo Oficial General de Divisão Laerte de Souza 

Santos 

Quanto ao Oficial General de Divisão selecionado para promoção a Oficial General de 

Exército, posto máximo da Carreira Militar, o mesmo poderá ao longo de 04 anos, exercer 

atividades que não se coadunam com tibieza moral e omissão, como ocorreu ao exercer a 

função de Comandante da 1ª RM.  

Somente por faltar à verdade funcionalmente, como ocorreu várias vezes para a Justiça 

Federal, já é razão suficiente para caracterizar, à luz do Regulamento Disciplinar do 

Exército e do Estatuto dos Militares, afronta ao princípio da moralidade. 
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O Comandante da 1ª RM, tem, entre outras, como Organizações Militares Subordinadas, o 

Hospital Central do Exército e a Comissão Regional de Obras. 

 

Em 27 de julho de 2015 foram suspensas temporariamente as obras do Centro de 

Tratamento Intensivo e Unidade Coronariana que estavam em execução no Hospital 

Central do Exército. 

 

A Contratada suspendeu os serviços com base no Inciso XV do Art 78 da Lei 8666/93, 

porque ficou 111 dias sem adimplemento de notas fiscais que haviam sido liquidadas em 

abril de 2015. 

 

Em consequência, as obras previstas para conclusão no final de 2015, estão até essa data 

paralisadas, porque a Administração Militar, ao invés de tomar medidas administrativas 

para solucionar o problema, decidiu-se pela inércia até 31 de maio de 2016 e, 

posteriormente, pela rescisão unilateral dos contratos, feitas com forma de devidos 

processos legais, mas que no campo fático, foram processos eivados de vício de motivos 

vinculantes inverídicos, relatórios com falsidade ideológica da Comissão Regional de Obras 

da 1ª Região Militar inseridos nos Relatórios de Inspeção da 1ª Inspetoria de Economia e 

Finanças do Exército. 

 

O Exército, após representações da Contratada, anulou os Relatórios da Comissão Regional 

de Obras/1. Dessa forma, as rescisões ficaram sem prova alguma verídica. 
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Essas rescisões ilegais, feitas em 29e de julho de 2016, quando o Comando da 1ª RM já 

estava em mãos do General Laerte trouxe graves consequências para cerca de 40 pacientes 

graves que necessitam de internamento intensivo e que se revezam, pela restauração da 

saúde ou por óbito, nos leitos de instalações provisórias do CTI no 4º Andar do Bloco de 

Agudos e nas Instalações Provisórias da Unidade Coronariana na Seção de 

Fisioterapia/Ortopedia. 

 

Para esses pacientes graves, como já narrado nessa Inicial, há o risco permanente de 

infecções respiratórias por falta de ar condicionado central com filtros HEPA. Também há 

o risco de óbito por eletrocussão por falta de Sistema Elétrico IT Médico. A existência dessas 

duas instalações é obrigatória pela ANVISA, ou seja, são requisitos essenciais para a 

segurança hospitalar. 

 

Dessa forma, o interesse público da Família Militar é concluir as obras do CTI e Unidade 

Coronariana o mais rapidamente possível, para ser possível desativar instalações 

provisórias que estão ocupando espaços preciosos do HCE  e proporcionar a segurança que 

os pacientes graves merecem. 

 

As ações do General Laerte, como Comandante da 1ª RM foram totalmente 

contrárias ao interesse dos usuários: 
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a) Silê

ncio Administrativo para proteger atos ilegais do atual Diretor do HCE- o 

Exército Brasileiro anulou os relatórios da CRO/1 das obras do CTI e Unidade Coronariana 

e determinou novas perícias, até essa data não conclusivas sobre o real estado das obras, 

fato admitido pelo TCU no Acórdão 10.370/2017- 2ª Câmara de 06 de dezembro de 2017. 

A terceira Perícia da CRO/1 é objeto da Ação Anulatória 0003389-91.2018.4.02.510, na 

qual o General Laerte está no polo passivo, cuja causa de pedir é: 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NA  PERÍCIA NR 12 –ST DA 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 1ª REGIÃO MILITAR E AFRONTA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL NA SINDICÂNCIA DA PORTARIA 019 DO COMANDANTE DA 1ª RM, 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PERÍCIA JUDICIAL E CONTÁBIL, 

em desfavor da União Federal e das seguintes Autoridades Militares: 

[...] 

Autoridade Instauradora da Sindicância da Portaria 019- Comandante da 1ª Região Militar-

General de Divisão Laerte de Souza Santos, por desrespeitar o devido processo legal e culpa in 

elegendo e in vigilando.” 

 

Embora todas as perícias fossem inconclusivas e, em consequência, pela Teoria dos Motivos 

Determinantes, os atos administrativos decorrentes das mesmas sejam nulos, o General 

Laerte decidiu respaldar as ilegalidades cometidas pelo atual Diretor do HCE, 
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General de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa, não atendendo pedidos 

de revisão dos atos ilegais, feitos com base no Art 65 da Lei 9784/99.  

 

Inclusive, seus despachos indeferindo somente foram conhecidos porque foram ajuizadas 

ações na Justiça Federal.  

 

Ou seja, é um Oficial General que somente cumpre a Lei quando acionado pela Justiça 

Federal. 

 

O último pedido de revisão até essa data não foi respondido, decorridos mais de 60 dias, o 

que é um dos pedidos da Ação de Obrigação de Fazer 0008106-

49.2018.4.02.5101. Da Inicial dessa Ação extrai-se: 

 

“2. Silêncio Administrativo do Comandante da 1ª Região Militar- General de 

Divisão Laerte Souza Santos 

 

Em 14 de dezembro de 2017, a Autora protocolou com base em fatos novos, solicitação 

de Revisão contra as rescisões unilaterais dos contratos 01 e 02/2014 e anulação de sanção 

de licitar e contratar com a Administração Pública, com fundamento no Art 65 da Lei 

9784/99.  
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A possibilidade de revisão de decisões no âmbito do processo administrativo foi regulada 

pelo art. 65 da Lei n.º 9.784/1999, nos seguintes termos: Art. 65. Os processos 

administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido 

ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de 

justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não 

poderá resultar agravamento da sanção.  

  

Anote-se que há doutrinadores que definem o pedido de revisão como recurso 

administrativo. José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, citando Maria Sylvia Di 

Pietro, leciona o seguinte:  

  

“Revisão é o recurso administrativo pelo qual o interessado postula a reapreciação de 

determinada decisão, já proferida em processo administrativo.” (CARVALHO FILHO, José 

dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 13ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 

2005. P. 745.)  

  

Dessa forma, o prazo razoável para resposta é o mesmo do recurso: 30 dias. 

 

[...]  

Portanto, em homenagem aos princípios que regem o processo administrativo, em especial, 

o da legalidade e o da verdade material que orienta e autoriza a Administração Pública a 

aceitar e buscar as provas que entender necessárias, em havendo fatos novos ou 
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circunstâncias que venham a demonstrar, a posteriori, a existência de vícios que tornem 

ilegal o ato administrativo, não há coisa julgada administrativa enquanto não extinto pelo 

tempo o direito de a Administração rever os seus atos.  

  

Nesses termos, a obrigação de fazer do Comandante da 1ª RM é : 

 

- Informar para a Autora seu Despacho sobre o Pedido de Revisão 

protocolado há mais de 30 dias. “ 

 

Dessa forma, para não anular os atos ilegais, o General Laerte omite-se e 

afronta o princípio da legalidade.  

 

Assim, com essa atitude, comprova que colocou interesses pessoais de 

proteger o atual Diretor do HCE acima da Lei 9784/99 e do interesse público. 

Ou seja, tornou-se conivente dos atos ilegais. 

 

b) Omissão em relação a pacientes graves do HCE 

 

Está em curso na Justiça Federal a já citada Ação Popular 0188176-95.2017.4.02.5101, cuja 

Inicial está anexada na presente ação e cuja causa de pedir é: 
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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. 

 

O General Laerte está no Polo Passivo pelas seguintes razões. Da Inicial, extrai-se, in 

verbis: 

 

 “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 em 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 

Contrato 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  
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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 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”.  

  

Cadastrado por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 26/02/2018 17:00. .



 

 

 

 

 

 

 

127 

 

 

 

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)  
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§ 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 

traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 

componentes desse organismo.  

 

§ 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:  
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I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade 

pessoal;  

 

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. Nem foi responsável ao corroborar ilegalidades praticadas pelo Diretor do HCE 

General de Brigada Alexandre Falcão Corrêa. 

  

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.”   
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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 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. “ 

 

Portanto, o General Laerte comprovadamente faltou à verdade com a Justiça 

Federal, sempre em desfavor dos pacientes graves do HCE e prejudicando a 

imagem do Exército Brasileiro. 

 

No curso da Ação Popular na qual o General Laerte é Réu, a defesa apresentada está   eivada 

de vício de falsidade ideológica.  

As mesmas mentiras que estão em Ofícios de Informações do General Laerte para Justiça 

Federal, estão contidas na defesa apresentada. 
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Os Autores Populares, ante a comprovada falsidade ideológica, protocolaram  

Incidente de Falsidade Ideológica. 

 

Os Réus, ao invés de constestarem o fardo probatório, optaram pela falsidade e 

argumentum ad hominem. 

 

Ou seja, a questão relevante, o risco de vida aos pacientes graves do HCE, não foi 

atacada, o que comprova que é verdadeira, como está colocado na Inicial. Realmente houve 

uma omissão ímproba de vários Oficiais Generais que agiram por interesses que não são os 

dos usuários e da Família Militar do FUSEX, os mais de 500.000 usuários. 

 

Uma prova contundente da omissão ímproba do Gen Laerte, está no fato de que a CRO/1 

promoveu a Concorrência 01/2017 para concluir a obra do CTI e na Seção de Licitações da 

CRO/1 está o processo da Concorrência 02/2017 para concluir a obra da Unidade 

Coronariana. 

 

O Autor solicitou e obteve vista do processo da Concorrência 01/2017. Os trabalhos técnicos 

foram concluídos em abril de 2017, ou seja, cumpridos outros trâmitees, como análise da 

DOM e aprovação do Edital, a licitação poderia ter sido lançada no primeiro semestre de 

2017, mas foi colocada no Comprasnet em novembro de 2017.  
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Ou seja, pacientes graves correndo risco de vida e manifesto objetivo protelatório do 

Comandante da 1ª RM e da sua Organização Militar Subordinada, a Comissão Regional de 

Obras. 

 

E, lamentavelmente, depois de tanta protelação, a Concorrência 01/2017, teve 

comprovada fraude de superfaturamento da ordem de R$ 500.000,00 e outras graves 

irregularidades, como alteração de especificações originais de obra em fase de acabamento, 

com risco para os pacientes e afrontas às Normas da ANVISA. 

 

Diante desses fatos, o Autor ajuizou a Ação Popular 0001762-52.2018.4.02.5101. 

cuja causa de pedir é: 

“AÇÃO POPULAR CONTRA SUPERFATURAMENTO e OUTRAS IMPROBIDADES NA 

CONCORRÊNCIA 01/2017 DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 1ª REGIÃO 

MILITAR PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE  TRATAMENTO INTENSIVO 

DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO “ 

Portanto, houve tentativa de resolver o problema dos pacientes graves do  CTI 

com fraude no processo  de licitação. 

Além desses fatos, o General Laerte comprovadamente omitiu-se diante de representações 

contra improbidade administrativa do Diretor do HCE e seus Gestores, que envolvem 
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falsificação de documentos da sindicância da Portaria 139 do Diretor do HCE, objeto de 

Ação em que está pedido perícia grafotécnica ( 0142414-56.2017.4.02.5101) .  

Nessa Ação, foi protocolado recentemente Incidente de Falsidade Material do Direto do 

HCE, por adulteração de numeração de páginas para tentar resolver a denúncia de 

ocultação de provas. Esse Incidente, como refere-se ao selecionado para promoção, General 

Falcão, está anexado nessa Inicial. 

Dessa forma, o General Laerte atuou no Comando da 1ª RM contra os interesses 

dos usuários do FUSEX no Hospital Central do Exército, para proteger o atual 

Diretor do HCE, General de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa, de modo 

a não prejudicar sua promoção a General de Divisão Médico. Para tal utilizou-se 

também da Comissão Regional de Obras/1 que não cumpriu com eficiência e moralidade 

suas atribuições. 

Essas situações conjuntas que envolvem três Organizações Militares atuando em conjunto, 

Comando da 1ª RM, Direção do HCE e CRO/1, contra os pacientes graves do HCE, remete 

a indício de Organização para fins não republicanos em detrimento dos mais 

de 500.000 usuários do FUSEX. 

Como está no Estatuto dos Militares, a conduta moral e o culto à verdade são atributos 

essenciais para o Militar. 
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Os fatos acima narrados, analisados em conjunto com os elementos probatórios anexados 

nessa Inicial de Ação Popular, comprovam que o General Laerte, como 

Comandante da 1ª RM, afrontou os princípios da legalidade e, principalmente 

o da moralidade. 

Moralidade não somente administrativa, ao omitir-se ante representações contra 

improbidades, deixando de instaurar de imediato processos apuratórios como determina o 

Art 14 da Lei da Improbidade Administrativa, mas imoralidade com os pacientes 

graves do HCE, com indiferença total e desrespeito à vida humana. 

O Comandante da 1ª RM tem 08 Unidades de Saúde subordinadas que prestam serviços de 

saúde para os usuários do FUSEx.  

São 03 hospitais, três Policlínicas, o IBEX e a Odontoclínica. Entre os hospitais, está o maior 

hospital militar da América Latina, o HCE, que atende usuários de todo o Brasil.  

Justamente no órgão de saúde mais importante, o General Laerte agiu a favor 

de um Diretor que é responsabilizado pelo TCU por má gestão anterior no 

Hospital Geral do Rio de Janeiro, conforme está comprovado no Relatório de Inspeção 

do TCU anexado nessa Inicial. 

No Processo no TCU em que o General Falcão comprovadamente cometeu gravíssimas 
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irregularidades, a fase seguinte é o Acórdão ou Tomada de Contas Especial. As 

irregularidades não estão em apuração, já foram comprovadas, o que resta é quantificar se 

houve ou não dano ao erário e seu montante. 

Portanto, o apoio do General Laerte às irregularidades cometidas pelo General Falcão no 

HCE, forçando a suspensão das obras do CTI e Unidade Coronariana, e rescindindo 

ilegalmente os contratos 01 e 02/2014, a omissão em resolver rapidamente o problema, 

mantém pacientes graves internados em instalações provisórias com riscos desnecessários. 

E, num plano maior, o General Laerte também se omitiu ante a ação de empresas 

sanguessugas de atas de registros de preços, que obtiveram empenhos no HCE (alguns 

anulados por ação do Autor junto ao TCU. MPM e MPF) e em outras Organizações Militares.  

Há indícios de corrupção ativa e passiva nesse relacionamento entre a Administração 

Militar e os fornecedores portadores de atas de registros de preços. 

Esse indício de Administração Militar paralela à Administração formal e legal, é objeto da 

Ação Popular 0017989-20.2018.4.02.5101 , cuja causa de pedir é: 

“AÇÃO POPULAR PREVENTIVA CONTRA DANO AO ERÁRIO, ILEGALIDADE 

CONTRA A   LEI 8666/93 EM PREGÕES MILIONÁRIOS DE REGISTROS DE 

PREÇOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, 
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APURAÇÃO DE INDÍCIOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E INDÍCIO DE 

ORGANIZAÇÃO PARA FRAUDAR PROCESSOS LICITATÓRIOS” 

A Inicial dessa Ação Popular está anexada na Inicial. Seu fardo probatório comprova que 

Organizações Militares de Saúde da 1ª RM, ao invés de licitarem nos moldes da lei 8666/93 

suas necessidades de manutenção predial, utilizam atas de pregões eivados de vício de 

legalidade, feitos em Organizações Militares distantes, e empenham para empresas 

sediadas no Rio de Janeiro, por meio de adesão.  

Ou seja, indício de esquema e organização, para fraudar processos licitatórios e driblar 

a Lei 8666/93. 

Como os empenhos continuam a ser feitos, inclusive para a AXG no HGeRJ. Mesmo sendo 

uma fraudadora da legislação do cONFEA/CREA, entende-se que essa prática é apoiada  

pelo Comando da 1ª RM, ou seja , compactua com essas irregularidades. 

Concluindo sobre o General de Divisão Laerte de Souza Santos, o mesmo AXG 

não tem atributos morais e profissionais para galgar o maior Posto do 

Exército. 

 

IV- DO DIREITO  
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Recentemente, em Ação Popular de alta repercussão nacional, uma nomeação do Presidente 

da República foi suspensa pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. A 2ª Instância referendou 

a decisão do Juiz de 1º Grau e, quando o processo chegou ao STF, a Ministra Cármen Lúcia 

não concedeu liminar para a efetivação da escolha pessoal do Presidente da República. 

Toda a Ação Popular foi lastreada em um princípio constitucional, o da moralidade, ou 

seja, ninguém está acima da Lei.  

Portanto, o “conceito moral” foi o fator predominante para suspender em caráter 

provisório  a posse de um Ministro de Estado. 

Essa suspensão, de ampla repercussão na Sociedade Brasileira, pela primeira vez, mostrou 

que, seja quem for, não está acima da Lei. 

O Alto Comando do Exército afrontou a Lei, quando, protegido pelo VOTO SECRETO, 

selecionou dois Oficiais Generais para promoção, que não atendem os atributos essenciais 

de capacitação profissional e moral e os ditames apresentados para os Cidadãos no 

transparente, objetivo e claro Manual do Exército, editado pelo Estado Maior do Exército 

em 2014, e à disposição da População Brasileira, no Site do Exército Brasileiro. 

Como já narrado nessa Inicial, a suspensão de promoção pode ocorrer até o dia anterior à 

promoção.  
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 Repetindo o prescrito na legislação do Exército, no DECRETO Nr 3.998, DE 5 DE 

NOVEMBRO DE 2001 (alterado pelos Decretos nºs 5.200, de 30 Ago de 2004, 5.335, de 12 

Jan 2005, e 9.129, de 17 Ago 2017) 

“Art. 28.    Para cada promoção em processamento, a ata de encerramento das alterações, 

prevista em Calendário de Promoções a ser fixado pelo Comandante do Exército, será tomada 

como a data-base para o estabelecimento de todos os parâmetros definidores da situação 

do oficial quanto aos requisitos essenciais e quanto às situações impeditivas para o 

ingresso em QA, fixados, respectivamente, nos arts. 15 e  35 da Lei nº 5.821, de 1972.  

§ 1º As exclusões de QA e de Lista de Escolha , de que tratam os arts. 35 e 36 da Lei nº 

5.821, de 1972 ocorrer, em qualquer época, até o dia anterior ao da promoção, inclusive .” 

A Jurisprudência desse processo é representativa dos novos tempos, em que os cidadãos de 

bem, finalmente não se submetem passivamente, graças ao Judiciário, às vontades dos 

Representantes do Povo. 

Da Decisão do Juiz de 1º Grau no Processo 0001786-77.2018.4.02.5102  extrai-se: (grifei)  

“Com respeito ao provimento liminar requerido pela parte autora na inicial, vale lembrar 

que, para a concessão dessa tutela de urgência, deve a interessada demonstrar elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do Novo CPC). Sob o ponto de vista do mérito cautelar, a questão 
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é complexa. Envolve análise de fatos e razões que via de regra deveriam ser 

submetidos ao contraditório, mas sem prejuízo do resguardo de direitos, 

garantias e poderes constitucionais assegurados. No caso concreto, conceder a 

liminar sem ouvir os réus encontra-se justificado diante da gravidade dos fatos sob análise. 

Em exame ainda que perfunctório, este magistrado vislumbra fragrante 

desrespeito à Constituição Federal no que se refere à moralidade 

administrativa, em seu artigo 37, caput, quando se pretende nomear para um cargo 

de tamanha magnitude, Ministro do Trabalho, pessoa que já teria sido condenada em 

reclamações trabalhistas No caso concreto, conceder a liminar sem ouvir os réus 

encontra-se justificado diante da gravidade dos fatos sob análise.  

[...] 

É bem sabido que não compete ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo em 

respeito ao Princípio da separação dos Poderes. Este mandamento, no entanto, não é 

absoluto em seu conteúdo e deverá o juiz agir sempre que a conduta praticada for 

ilegal, mais grave ainda, inconstitucional, em se tratando de lesão a preceito 

constitucional autoaplicável.  Vale ressaltar que a medida ora almejada é 

meramente cautelar, precária e reversível, e, caso seja revista somente haverá 

um adiamento de posse. Trata-se de sacrifício de bem jurídico proporcional ao 

resguardo da moralidade administrativa, valor tão caro à coletividade e que 

não deve ficar sem o pronto amparo da tutela jurisdicional. O periculum in mora 
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resta cabalmente demonstrado, porquanto a posse da nomeada ao cago está prevista para o 

dia 09/01/2018, amanhã. Assim, verificada a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, 

DEFIRO em caráter cautelar e liminar inaudita altera parte, provimento para SUSPENDER 

a eficácia do decreto que nomeou a Exma. Deputada Federal Cristiane Brasil Francisco ao 

cargo de Ministra de Estado do Trabalho, bem como sua posse.”  

Na 2ª instância, a Liminar  não foi revogada e nem no STF. Prevaleceu primazia do princípio 

da moralidade sobre todos os argumentos da AGU.  

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 
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administrativa" (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios 

constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 

1994. pp. 213-214) 

De outros doutrinadores: 

 “O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos 

que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os  critérios  de  conveniência,   

oportunidade   e justiça em suas ações, mas  também distinguir  o que é honesto do que é 

desonesto.”(Manual  de  Direito  Administrativo/  José  dos  Santos 

Carvalho Filho. – 18 ed., 2007, p. 18). 

“ A Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade   de   princípios   éticos.   Violá-los   

implicará violação  do próprio Direito,  configurando,  ilicitude  que a sujeita  a  conduta  viciada  a 

invalidação,  porquanto  tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade do art. 37 a 

Constituição.” 

(Curso de Direito Administrativo/ Celso Antônio Bandeira de 

Mello. – 29 ed., Malheiros Editores, 2012, p. 122) 

 

Em apertada síntese, poder-se-ia dizer que um ato administrativo é moral quando nele não estão 

presentes o excesso, o desvio, o arbítrio ou motivações divorciadas do interesse público.  
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Destaca-se que, nada obstante a ausência de faltas legais, o ato poderá ser acoimado de imoral, vindo 

a ser anulado e provocar repercussões na esfera de seu ordenador e daqueles que, com dolo ou culpa, 

tenham influído para a sua subsistência pois, "por considerações de Direito e de moral, o ato 

administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria 

instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos: 'non 

omne quod licet honestam est" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São 

Paulo: Malheiros, 17. ed. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de 

injunção, habeas data. São Paulo: RT, 1989. 

Nesses termos, a Ação Popular, mediante a qual qualquer cidadão, seja civil ou militar, pode 

pleitear a anulação de ato que julgar contrário à moralidade, é ferramenta processual  que 

por veicular a sindicabilidade dos atos estatais, cujo desfazimento por ela se pode pleitear, 

oferece-se como formidável meio de exercício da cidadania, tomada esta seu viés ativo e 

numa dimensão ampliada, cidadania esta que se materializa em face da possibilidade de 

que a vontade estatal se forme ou se altere a partir do mover de um único cidadão, ou de 

vários deles, em busca de um provimento judicial.  

Da Jurisprudência do STJ: 

Em recurso julgado em 2004 (REsp 72.065), o Ministro Castro Meira afirmou em seu voto, 

estimulando a utilização da Ação Popular contra decisões autoritárias: 
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“Não se pode desconhecer que a formação autoritária que nos foi legada levou a nossa gente 

a alhear-se dos negócios públicos, a abster-se de qualquer participação, até mesmo nas 

reuniões de seu interesse direto, como as assembléias de condomínios e associações. Dentro 

dessa ótica, não se deve permitir que incidentes outros, como o pedido reconvencional, 

venha a representar um desestímulo à participação do autor popular.”  

Ainda do STJ: 

5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de  que a ação popular é cabível para 

a proteção da moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano 

material ao patrimônio público, ou seja, a lesão tanto pode ser efetiva quanto 

legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/65  estabelece casos de presunção de 

lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias 

para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. (AgRg no REsp 1378477/SC, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 

17/03/2014) 

 

 “ Quanto à natureza preventiva ou ressarcitória da ação popular, uma interpretação 

simplista do inciso LXXIII do artigo 5o da Constituição faz crer que apenas os atos já 

praticados podem ser objeto de ação popular. 

Cadastrado por FATIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA em 26/02/2018 17:00. .



 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

No entanto, aceita a doutrina majoritária que esse entendimento não seria compatível com 

o atual estágio processual no qual o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado 

no inciso XXXV do artigo 5o da Carta Magna, é concretizado no ideal de um acesso à ordem 

jurídica justa, sendo para isto, indispensável a existência de mecanismos processuais aptos, 

não só a reparar lesão de atos já praticados, como também para evitar que atos ilícitos sejam 

praticados. Limitar a ação popular a pretensões reparatórias, voltadas à tutela de um direito 

já lesionado, não se coaduna com o atual estágio da ciência processual. Na busca de se evitar 

a prática de um ato ilícito a ser praticado pelo agente público, atentatório aos valores 

protegidos pela ação popular, é inegável a viabilidade de uma ação preventiva, por meio da 

qual se busque a obtenção de tutela inibitória.   

Essencial, aqui, a compreensão da tutela inibitória, que surge, historicamente, com o 

objetivo de tutelar direitos materiais que não encontravam na tutela reparatória uma 

proteção plena, pois há direitos que, uma vez ofendidos, não é possível a sua 

reparação. Assim, sendo prerrogativa constitucional a inafastabilidade da tutela 

jurisdicional, percebeu-se ser imprescindível a necessidade de se admitir a 

existência de tutelas preventivas, objetivando a efetiva proteção desses 

direitos. Citam-se como exemplos o direito à integridade física, personalidade, saúde, 

meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Tais direitos não encontram na tutela 

reparatória a plena concretização de proteção constitucional, o que apenas a tutela 

preventiva assegura.( NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Ações constitucionais form. 

2a ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Método Editora, 2013. p. 213 – 215. ) “ 
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 Dessa forma, há fumus boni iuris, porque acima de tudo, está a moralidade e o Exército,  não pode 

exigir moralidade apenas para a Sociedade Civil, exigindo do cidadão que comprove estar “ficha 

limpa”, e praticar “cegueira deliberada interna ” em relação aos seus Membros que, em processos 

em curso, foi comprovado que ocorreram improbidades, mesmo após o exercício da ampla defesa e 

do contraditório. 

Particularmente, em relação ao General Falcão, aguardar “julgamentos ou acórdãos finais” 

e colocar o Oficial General que comprovadamente compactuou com gravíssimas 

irregularidades, para administrar bilhões de reais arrecadados dos usuários do FUSEX além 

de não ser prudente, porque uma vez ocorrido dano ao erário, é muito difícil, como afirma 

o TCU, recuperar valores, tem o condão de causar de imediato prejuízos, porque milhões de 

reais são gastos mensalmente. 

E, promover o Oficial General que também praticou cegueira deliberada em detrimento dos 

usuários do FUSEX, blindando o Ímprobo Diretor do HCE, afronta o princípio da 

moralidade. 

DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA E DA URGÊNCIA  

A Justiça concederá aos demandados o exercício da ampla defesa e do contraditório, com 

todos os meios inerentes. 
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Promoções de Oficiais Generais no Exército podem ser feitas em qualquer data, bem como 

nomeações para cargos. 

A legislação permite exclusão da lista de promoções em caráter provisório até a véspera, 

inclusive, da mesma, e a promoção a qualquer tempo. 

Por exemplo, há situações inesperadas, por falecimento, acidente em que é aberta vaga, 

como pedidos para passagem da reserva, agregações, acidentes e falecimentos que são 

resolvidos pelo Alto Comando a qualquer tempo. 

E, sendo o Exército uma Instituição que, pelas circunstâncias da sua existência e destinação 

constitucional, podem ocorrer “baixas” e, sempre há um substituto, mesmo que temporário, 

conhecido no jargão militar como “SUB”.  

Na Diretoria de Saúde não é diferente, há um Oficial General de Brigada Médico com o 

cargo de Subdiretor de Saúde.  Ou seja, a suspensão temporária trará transparência ao 

processo de escolha, para reavaliar se o selecionado, à luz dos fatos narrados nessa Inicial e 

o fardo probatório, realmente tem “conceito moral” e “conduta irrepreensível”, não 

somente para ser promovido, mas principalmente, para ser o balizador de emprego 

de bilhões de reais que são arrecadados como tributos da Família Militar que 

são depositados no Tesouro Nacional. 
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Quanto ao Oficial General de Divisão selecionado para promoção a Oficial General de 

Exército, posto máximo da Carreira Militar, o mesmo poderá ao longo de 04 anos, exercer 

atividades que não se coadunam com tibieza moral e omissão, como ocorreu ao exercer a 

função de Comandante da 1ª RM. Somente por faltar à verdade funcionalmente, como 

ocorreu várias vezes para a Justiça Federal, já é razão suficiente para caracterizar, à luz do 

Regulamento Disciplinar do Exército e do Estatuto dos Militares, afronta ao princípio da 

moralidade.  

A data das promoções e nomeações pelo Presidente da República  é 31 de Março de 2018  e, 

obviamente, a lista será encaminhada com a devida antecedência . 

Dessa forma, há periculum in mora porque o limite para excluir da lista de escolha é 30 

de março de 2018, ou seja, apenas 25 dias úteis após o protocolo da ação e as 

fases de autuação, prevenção e distribuição, bem como o prazo de 15 dias (no caso da União, 

em dobro)  não poderão ser cumpridos até 30 de março de 2018 e a cognição exauriente 

consumirá tempo demasiado para evitar danos que poderão advir muito 

rapidamente da atuação principalmente do Diretor de Saúde, que de imediato, 

tratará de recursos mensais de dezenas de milhões de reais.  

Assim, a Família Militar deseja ser respeitada na questão da moralidade de Oficial General 

que irá executar função Executiva fundamental para seu atendimento das necessidades de 

prevenção e recuperação da Saúde. 
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Por ser uma função executiva, poderá, de imediato, o selecionado que comprovadamente 

praticou irregularidades, assim que assumir a função de Diretor de Saúde, tratar de 

interesses alheios aos interesse público, como fez no HGeRJ e no HCE. 

Portanto, num único mês, poderá beneficiar empresas sanguessugas de registros de preços, 

como fez no HGeRJ e parcialmente no HCE, porque foi impedido pelo Autor mediante 

representações no TCU, MPM e MPF. 

Pelas razões expostas, há motivos suficientes para concessão da liminar, ressaltando que a 

medida postulada é reversível e há Subdiretor de Saúde Oficial General Médico de Brigada, 

que foi promovido no mesmo dia que o General Falcão, ou seja, tem a mesma experiência.  

Da mesma forma, para concessão de liminar para suspender temporariamente o 

preenchimento de uma  vaga de Oficial General de Exército. 

V- DAS PROVAS CONSTITUÍDAS 

1. INFORMEX 06 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 COM LISTA INCOMPLETA DE 

SELECIONADOS, FALTANDO OS OFICIAIS  QUE APÓS A VOTAÇÃO DO ALTO 

COMANDO DO EXÉRCITO, FORAM POSICIONADOS EM 2º E 3º  LUGARES, 

AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE PELO COMANDANTE DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO. 
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2. INICIAL DA AÇÃO POPULAR PARA AFASTAMENTO DO  GENERAL DE BRIGADA 

MÉDICO DA DIREÇÃO DO HCE E DE QUALQUER FUNÇÃO NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO QUE ENVOLVA RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO. 

3. RELATÓRIO DA INSPEÇÃO DO TCU DE 23 DE JUNHO DE 2017, REALIZADA NO 

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO, COMPROVANDO A PRÁTICA DE 

GRAVÍISSIMAS IRREGULARIDADES COM RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE DO 

EXÉRCITO PELO GENERAL DE BRIGADA MÉDICO  ALEXANDRE FALCÃO 

CORRÊA, COMO DIRETOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL 

GERAL DO RIO DE JANEIRO 

4. INICIAL DA AÇÃO POPULAR CONTRA NEGLIGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS 

PACIENTES GRAVES DO HCE, INCLUINDO INCIDENTE DE FALSIDADE 

IDEOLÓGICA DO GENERAL DE BRIGADA MÉDICO  ALEXANDRE FALCÃO 

CORRÊA 

5. INICIAL DA AÇÃO POPULAR CONTRA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO PARA PREGÕES 

MILIONÁRIOS DE REGISTROS DE PREÇOS, QUE ATUA PRINCIPALMENTE NA 

ÁREA DO COMANDO MILITAR DO LESTE. 

6. INICIAL DE AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA CONTRA INDÍCIO DE FALSIDADE 

IDEOLÓGICA E OCULTAÇÃO DE PROVAS NA SINDICÂNCIA DA PORTARIA 139 
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INSTAURADA PELO GENERAL DE BRIGADA ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA. 

7. INCIDENTE DE FALSIDADE MATERIAL DO GENERAL DE BRIGADA MÉDICO 

ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA, COM COMPROVADA OCULTAÇÃO DE PROVAS E 

ADULTERAÇÃO DE FOLHAS E INDÍCIO DE FALSIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DO 

ENCARREGADO DA SINDICÂNCIA DA PORTARIA 139 DE 05 DE AGOSTO DE 2015.T 

8. INICIAL DA AÇÃO POPULAR CONTRA FRAUDE NO PROCESSO LICITATÓRIO DA 

CONCORRÊNCIA 01/2017 DA CRO/1. 

VI- DOS PEDIDOS 

1. Liminarmente, a exclusão temporária da Lista de Indicações para promoção, de uma 

vaga para promoção de Oficial General de Divisão para Oficial General de Exército, na 

qual o General de Divisão Laerte de Souza Santos é o selecionado em 1º lugar. 

2.  Liminarmente, a exclusão temporária da Lista de Indicações para promoção, da vaga 

para promoção de Oficial General Médico de  Brigada para  Oficial General Médico de 

Divisão, na qual o General de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa  é o selecionado 

em 1º lugar. 

3. A citação dos demandados. 
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4. A intimação do Ministério Público Federal. 

5. No entendimento do STJ, há legitimidade e interesse do cidadão que requer documentos 

públicos com o objetivo de defender o patrimônio público contra atos ilegais. O exame 

desses documentos pode ser considerado necessário para trazer fardo probatório 

complementar para articular a ação popular de forma segura e objetiva e não temerária, 

sem objetividade. O precedente (RMS 13.516) tratou de garantia de acesso a fotocópias 

das folhas de pagamentos e portarias de nomeação de servidores comissionados lotados 

em gabinetes de deputados estaduais de Rondônia. 

Nesses termos, que a União providencie as seguintes provas necessárias para a perfeita 

caracterização e comprovação da incapacidade moral para promoção e cargo de gestão 

de bilhões de reais,  além  da gravíssimas irregularidades praticadas pelo Oficial General 

de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa e o valor que administrará, se for 

promovido e nomeado para Diretor de Saúde do Exército: 

a)  Requisitar do Tribunal de Contas da União cópia ,dos Autos do Processo 

011.679/2015-8 e seu apenso,  no qual está inserido Relatório de Inspeção do TCU 

no HGeRJ e perícia técnica feita pela Comissão Regional de Obras/1. 

b)  Lista completa que será encaminhada para o Presidente da República com os três 

indicados para cada vaga, em ordem de classificação, com os respectivos votos que 
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cada um obteve (número de votos, uma vez que a votação é secreta). 

c) Arrecadação mensal e anual do Fundo de Saúde do Exército em 2017 e em janeiro de 

2018. 

6. A procedência do pedido para excluir definitivamente da Lista aa ser encaminhada para 

o Presidente da República do Oficial General de Brigada Médico Alexandre Falcão 

Corrêa, por malversação de recursos arrecadados da Família Militar a no HGERJ e 

irregularidades comprovadas no HCE. 

7. A procedência do pedido para excluir definitivamente da Lista a ser encaminhada para 

o Presidente da República do Oficial General de Divisão Laerte de Souza Santos, por 

omissão e indícios de prevaricação para apurar gravíssimas irregularidades praticadas 

pelo Oficial General de Brigada Médico Alexandre Falcão Corrêa, caracterizando 

“blindagem” e afronta aos princípios  da moralidade e eficiência. 

8. Caso sejam promovidos e nomeados pelo Presidente da República antes da cognição 

exauriente da presente Ação Popular, para declarar a nulidade do decreto e novo decreto 

excluindo os Generais Laerte e Falcão. 

VII- DO VALOR DA CAUSA 
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Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

 Termos em que  

Pede Deferimento 

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2018 

 

Fátima Aparecida Martins de Almeida 

OAB RJ 146.864 
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