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DECISÃO

Trata-se de Ação Civil  Pública  movida pelo  Ministério  Público  Federal
(MPF)  em  face  do  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  DO  CARIRI
OCIDENTAL (CISCO)  e  da  empresa  SENCO  -  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  E
CONSTRUCOES LTDA, na qual requer a tutela provisória de urgência inaudita altera
pars para que o Consórcio demandado se abstenha de liberar, em favor da empresa
corré, os valores referentes à última medição do Convênio nº 0303/2009, celebrado
com a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA.

De  acordo  com  a  inicial  (id.  4058203.3636236),  foi  celebrado,  em
31/12/2009,  o  Convênio  nº  0303/2009  (SIAFI  nº  731379)  entre  a  FUNASA  e  o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental (CISCO) para a execução
de 569  (quinhentas  e  sessenta  e  nove)  Melhorias  Habitacionais  para Controle  da
Doença de Chagas (MHCDC’s), em vários municípios do Cariri paraibano (a saber,
Amparo, Camalaú, Congo, Gurjão, Livramento, Monteiro, Parari, Prata, São João do
Cariri,  São João do Tigre,  São José dos Cordeiros,  São Sebastião do Umbuzeiro,
Serra  Branca,  Sumé  e  Zabelê).  Tais  melhorias  habitacionais  resumem-se  na
reconstrução  de  526  (quinhentas  e  vinte  e  seis)  unidades  habitacionais  e  na
restauração de outras 43 (quarenta e três).

O valor pactuado foi de R$ 19.590.000,00 (dezenove milhões, quinhentos e
noventa mil reais),  dos quais R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) foram
repassados pela FUNASA e os restantes R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil
reais) pelo convenente (CISCO).

 O cronograma de desembolso do Convênio previa a liberação de recursos
federais em 04 (quatro) etapas, sendo a primeira parcela no valor de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), a segunda e terceira parcelas no montante de R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais) cada uma e a quarta parcela no importe de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais).

De  acordo  com  o  Órgão  ministerial  e  segundo  os  extratos  bancários
encaminhados à CGU-Regional/PB pelo CISCO,  à  época da fiscalização,  desde a
data de abertura da conta até o dia 31 de maio de 2017, a FUNASA havia liberado as
duas  primeiras  parcelas  e  parte  da  terceira,  totalizando  o  montante  de  R$
13.300.000,00(treze milhões e trezentos mil reais), correspondente a 70% do repasse
previsto para desembolso pelo Concedente.

 No  entanto,  aduz  o  MPF,  com  base  no  Inquérito  Civil  nº
1.24.004.000012/2018-44,  que  foram  apuradas  várias  irregularidades  graves,
cometidas  no  âmbito  do  referido  Convênio,  inclusive  com  base  no  relatório  de
fiscalização da CGU nº 201700372(pág. 20 a 55 do id. 4058203.3634633), após ações
de fiscalização in loco, podendo ser resumidas nos itens abaixo:

 a)  inúmeras  prorrogações  anuais  e  sucessivas,  sem  justificativas
plausíveis, do Convênio nº 0303/2009, cujo prazo final foi inicialmente fixado em 31 de
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dezembro  de  2010  e  foi  sucessivamente  estendido  até  29 de  dezembro  de  2017
(último termo de prorrogação disponível no processo). 

b)  deficiência no gerenciamento das obras com recursos recebidos pelo
CISCO e sem utilização por longo período de tempo;

c) deficiências no orçamento do projeto básico, com superfaturamento dos
serviços;

d)  custeio  de  despesas  e  realização  direta  de  serviços  pelos  próprios
beneficiários das casas (tendo alguns sofrido ameaças);

e)  utilização  de  materiais  não  especificados  nas  planilhas  contratuais  e
realização de pagamentos em montante superior ao valor dos serviços executados;

f) atesto e pagamento supostamente irregular por serviços que não foram
executados;

g) execução de serviços em desconformidade com as especificações;

h) falhas estruturais nas construções e nos seus acabamentos;

i) baixa efetividade na implementação da ação governamental de combate à
Doença de Chagas;

 j) utilização das casas por moradores não selecionados previamente pelos
municípios e repasse de casas após a entrega aos beneficiários.

De acordo com o Parquet, quando as constatações da CGU chegaram ao
seu  conhecimento,  o  MPF  oficiou  a  FUNASA  solicitando  informações  sobre  a
execução  física  do  convênio  e  instaurou,  em  23/01/2018,  o  Inquérito  Civil  nº
1.24.004.000012/2018-44.

Em resposta, a FUNASA informou que a execução física estava em 69,73%
e que o repasse por ela efetuado foi de 70%, ou seja, havia compatibilidade entre o
valor liberado e o percentual executado.

No entanto, na visão do MPF, a análise feita pela FUNASA foi meramente
formal a justificar a liberação da última parcela do convênio e não teve em conta o
relatório da CGU, no qual são apontadas detalhadamente as irregularidades acima
resumidas.

Diante disto, o MPF expediu recomendação à FUNASA para que não fosse
prorrogada a vigência do convênio e para que não fosse liberada a última parcela dos
recursos antes da execução integral da obra.

Em  resposta,  a  FUNASA  informou  que  a  última  parcela  já  havia  sido
liberada ao CISCO antes mesmo de chegar ao seu conhecimento a recomendação do
MPF.  Ocorre  que,  de  acordo  com  o  Parquet,  a  recomendação  foi  entregue  na
autarquia  sanitária  no  mesmo  dia  em  que  foi  efetivada  a  ordem  bancária  nº
2018OB803699.

Ainda  buscando  dar  efetividade  ao  recomendado  à  FUNASA,  em
15/10/2018  foi  realizada  reunião  do  MPF  com  a  Funasa  tendo  sido  assumido  o
compromisso pelo Superintendente em exercício de que, embora os valores da última
mediação no total de R$ 5.699.949,20 (cinco milhões, seiscentos e noventa e nove
mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) tivessem sido repassados
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ao CISCO, haveria gestão da Autarquia para que os valores não fossem repassados à
empresa SENCO.

 Posteriormente,  o  MPF pediu  novas informações à  FUNASA acerca da
situação atual do Convênio. Em resposta, a autarquia afirmou que, mesmo tendo dito,
com  relação  à  Recomendação  anterior,  que  o  Convênio  não  teria  seu  prazo  de
vigência prorrogado, após visita técnica realizada em dezembro de 2018, os técnicos,
referendados  posteriormente  pela  assessoria  jurídica,  decidiram  por  prorrogar  por
mais seis meses, até 27/06/2019, isto para que o CISCO regularizasse as pendências
encontradas.

Na visita  técnica  feita  pela  FUNASA,  entre  26  a  30/11/2018  e  de  03  a
07/12/2018, os seus técnicos relataram, no Parecer Técnico DIESP-PB nº 12/2018,
diversas incongruências das obras até então executadas,  o que, de acordo com o
MPF, apenas ratifica as constatações da CGU.

Após,  em  fevereiro  de  2019,  o  MPF  expediu  novo  ofício  à  FUNASA,
requerendo informações atualizadas, tendo a FUNASA adiantado que o CISCO  lhe
enviou ofício da empresa SENCO Engenharia no qual requer o reajuste contratual.

Assim, conclui o MPF que, embora não tenha havido, até a propositura da
ação, o repasse dos valores à empresa SENCO, tal situação é precária, uma vez que
as evidências comprovam que as prorrogações e liberações de valores ficam a critério
de  decisões  não  técnicas,  tomadas  muitas  vezes  em  desrespeito  aos  alertas  e
orientações da Procuradoria Jurídica da FUNASA, o que não pode ocorrer diante da
natureza pública dos expressivos valores envolvidos na presente demanda.

 Por tais motivos, requer, em sede de tutela de urgência, que o CISCO se
abstenha de repassar, até o desfecho da presente demanda, à empresa SENCO -
SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA os valores relativos à última
parcela do Convênio. Pugna, ao final, pela rescisão do Convênio nº 303/2009.

 Instruiu a inicial com o Inquérito Civil Público nº 1.24.004.000012/2018-44 e
acostou a documentação constante dos ids. 4058203.3634472 a 4058203.3635935.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o que basta relatar. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil, "a
tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver  elementos  que  evidenciem  a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por meio de elementos de
prova que permitam ao juízo, no exercício de cognição sumária e mesmo antes do
julgamento final da lide, se convencer da plena viabilidade da pretensão deduzida pela
parte requerente.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, deve
ser demonstrado através de elementos de prova que revelem ao juízo um quadro
sugestivo  de  que  a  demora  do  processo  poderá  prejudicar  de  tal  forma  a  parte
requerente que a atuação judicial posterior e, por isso, tardia, não cumprirá sua função
de tutelar o direito pleiteado.

Portanto, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente
quando  o  perigo  de  dano  ou  o  risco  ao  resultado  útil  do  processo  estiverem
configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda.
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Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há
que se concedê-la em caráter liminar, diante da inexistência de justificativa razoável
para postergação do exercício do contraditório pela parte adversa.

Neste  juízo  perfunctório,  entendo  pela  presença  dos  requisitos
autorizadores da tutela provisória de urgência de natureza cautelar.

Da análise dos autos, observa-se que o MPF demonstrou a probabilidade
do direito. A detalhada narrativa fática desenvolvida na inicial e a documentação a ela
anexa permitem aferir que, de fato, as irregularidades na execução do Convênio nº
0303/2009 são concretas.

Com  efeito,  o   relatório  da  CGU  nº  201700372  (pág.  20  a  55  do  id.
4058203.3634633  e  id.  4058203.3634636)  aponta  variadíssimas  irregularidades
através da análise do seu controle interno, importando assim transcrever, na tabela
abaixo, as principais conclusões da Controladoria Geral  da União, relativas a cada
tópico examinado e após a manifestação da unidade examinada (ou seja, garantido o
contraditório):

Itens analisados Análise do Controle Interno

2.1.2  Concessão  de  sete
prorrogações   anuais  sucessivas
do  Convênio  nº  0303/2009,  pela
Funasa,  desprovidas  de
 fundamentações  técnicas  que
justifiquem os prazos concedidos.

Atraso  na  liberação  dos  recursos: Em  primeiro  lugar,  os
recursos  foram  repassados  após  os  prazos  definidos  no
cronograma de desembolso pela própria inépcia do Convenente
para  apresentar  a  documentação  exigida  e,  não,  por  mero
descuido da Funasa, que obedeceu ao que determina o art. 23,
da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, haja
vista  que  o  projeto  básico  foi  encaminhado  um ano  após  a
celebração  do  convênio.  Posteriormente,  a  deficiência  na
resolução  de  pendências  técnicas  e  no  gerenciamento  das
obras  pelo  CISCO  não  permitiram  repassar  o  restante  dos
recursos de uma só vez, haja vista que a liberação de parcelas
subsequentes  está  condicionada  à  compatibilidade  da
execução  física  das  obras  com  as  parcelas  anteriormente
liberadas, em atendimento ao art. 1º, § 3º, inciso 3, da Portaria
Funasa nº 623, de 11 de maio de 2010.

Atraso  na  aprovação  dos  projetos  pela  Funasa  e
pendências  técnicas:  Sobre  este  assunto,  notou-se  que  o
CISCO  não  entregou  os  projetos  solicitados  nos  prazos
definidos.  É  o  que  se  extrai  do  Ofício  nº  22456/SISCON
/COREPB/FUNASA,  de  04  de  abril  de  2012,  que  reitera
diversas pendências quanto à ausência de apresentação dos
projetos  (“NÃO  FOI  APRESENTADO  O  PROJETO”),  em
especial  o  projeto  técnico  de  instalações  elétricas,
hidrossanitárias  e  arquitetônico.  Assim,  não  procede  a
afirmação de que a Funasa deu causa à demora na execução
deste convênio em função do atraso na aprovação dos projetos,
haja vista que, depois de dois anos da assinatura do Convênio
nº  0303/2009,  o  CISCO  não  havia  entregue  toda  a
documentação necessária. É oportuno enfatizar que, apesar de
a execução abranger 15 municípios, os projetos se referem à
construção de quatro modelos padrão de casas populares, com
área  inferior  à  55m².  Das  585  casas  a  serem  construídas,
apenas  43  se  referem  à  serviços  de  reforma  de  casas
populares,  com área  construída  pequena,  nos  municípios  de
Amparo (7  reformas) e São João do Tigre (36 reformas).  As
demais  casas  obedecem a  um modelo  padrão.  Daí,  não  se

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpb.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea...

4 de 15 07/05/2019 18:11



compreende  tamanho  atraso  para  a  elaboração  e  entrega
desses projetos.

Processo licitatório: É certo que o processo da Concorrência
Pública nº 001/2012 foi demandado judicialmente. Note-se que,
enquanto  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação  e  de
propostas  ocorreu em 08 de junho de 2012, a  conclusão do
processo licitatório se deu somente em 25 de março de 2013,
após as empresas concordarem em abdicar expressamente do
direito de recurso relativo à fase de classificação das propostas
de preços.  Todavia,  em que pese  o  tempo alongado para  a
conclusão deste processo licitatório, este fato ocorreu antes da
aprovação dos projetos pela Funasa, em 29 de abril de 2013.
Sendo assim, a licitação não causou atrasos na execução deste
convênio, na medida em que, ainda que a licitação tivesse sido
concluída em 2012, não seria possível o início das obras, pois
os projetos continham pendências técnicas junto à Funasa.

Liberação das duas primeiras parcelas em julho de 2013 e
em junho de 2014: As justificativas não procedem, pois o prazo
de três meses após a aprovação dos projetos pela Funasa
para a liberação da primeira parcela, em 24 de julho de 2013,
no  valor  de  R$  5.700.000,00  é  considerável,  mas  não
determinante para justificar tamanha demora nas obras. Quanto
à  2ª  Parcela,  liberada  em  03  de  junho  de  2014,  dos  R$
5.700.000,00  liberados  em 2013,  o  CISCO havia  utilizado  o
montante  de  R$  4.526.873,76,  restando,  portanto,  R$
1.173.126,24  ainda  não  empregados  no  objeto  conveniado.
Deste modo,  a liberação da 2ª  parcela em 2014 não causou
atraso às obras.

Aprovação das prorrogações pela Funasa. A aprovação das
prorrogações  pela  Suest/Funasa/PB  não  exime  a
responsabilidade  desta  unidade  gestora pela inobservância  à
falta  de  fundamentação  técnica  plausível  nos  pedidos  de
prorrogação  efetuados  pelo  CISCO.  Como  bem  observou  a
Procuradoria Federal Especializada junto à Funasa, é preciso
maior  atenção  para  com  os  pedidos  de  alterações  em
convênios, que não devem ser promovidas sem que haja uma
“justificativa plausível”.

Anuência por parte da Procuradoria Federal Especializada
junto  a  Funasa/PB  A  anuência  por  parte  da  Procuradoria
Federal  Especializada  junto  à  Funasa  na  Paraíba
(PFE/Funasa/PB),  “apesar  da  pouca  plausibilidade  na
justificativa”,  ficou  condicionada  à  apresentação  dos
esclarecimentos  do  “que”  e  de  “quem”  deu  causa  à  tanta
demora  para  o  início  da  execução  da  obra,  sendo  que  tais
esclarecimentos  não  constam  do  processo  de
acompanhamento deste convênio. Sendo assim, as sucessivas
prorrogações  não  atenderam  plenamente  ao  parecer  da
PFE/Funasa/PB.

2.1.3.  Contrapartida  efetivada  na
forma prevista.

a  análise  dos  extratos  bancários  da  conta  específica  do
Convênio  nº  0303/2009  evidenciou  que  o  Consórcio
Intermunicipal  de  Saúde  do  Cariri  Ocidental  (CISCO)  vem
integralizando a contrapartida em percentual compatível com o
pactuado no ajuste, proporcionalmente ao valor liberado pela
Funasa.

2.1.4.  Deficiência  no
gerenciamento  das  obras.
Recursos recebidos pelo CISCO e

Mesmo  com  a  separação  dos  valores  disponíveis  na  conta
bancária,  em  recursos  oriundos  do  Convênio  e  recursos  de
rendimentos, o saldo de R$ 735.522,93 representa quase 20%
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sem utilização por longo período. da  3ª  parcela  liberada,  sem  utilização,  depois  de  dezesseis
meses da liberação.  Em relação ao valor  de  R$ 193.294,33,
devidos  à  empresa,  mas  ainda  não  quitados,  ao  invés  de
desconstituir  a  constatação,  este  fato  reforça  a  falha  no
gerenciamento  das  obras,  haja  vista  a  confirmação  de
existência  de  pendência  de  pagamento  pelos  serviços  que
teriam  sido  prestados  (segundo  informado  pelo  CISCO).
Também não encontra fundamento afirmar que se trata de uma
obra  complexa,  mesmo  com  a  abrangência  em  vários
municípios,  pois  os  serviços  são  relativamente  de  simples
execução (casas populares com 1, 2 e 3 quartos). Sendo assim,
mais uma vez não se trata de um obstáculo técnico, mas sim de
problemas  de  gerenciamento.  O  espalhamento  desordenado
das  frentes  de  execução  dos  serviços,  ou  seja,  o  início  da
construção  de  casas  em diversas  comunidades  distantes  ao
mesmo tempo, sem concluí-las,  pode ter contribuído para as
dificuldades enfrentadas.

2.1.5.  Deficiências  no  orçamento
do  projeto  básico.  Serviços
superestimados  nas  planilhas
orçamentárias  em R$ 447.508,76.
Prejuízo efetivo de R$ 311.281,62
em  razão  do
superdimensionamento.

Após analisar todos os pontos contestados pelas justificativas
apresentadas para cada item desta constatação, conclui-se que
o orçamento elaborado estava superestimado no valor de R$
447.508,76. (...) No que se refere aos valores desembolsados
até  o  último boletim  de  medição  disponibilizado  (BM nº  25),
conclui-se que houve pagamento a maior no montante de R$
311.281,62

2.1.8.  Custeio  de  despesas  e/ou
realização direta de serviços para
construção  das  MHCDC's  pelos
próprios beneficiários.

A orientação que a empresa SENCO afirma ter repassado aos
moradores,  no  sentido  de  que  os  beneficiários  não
contribuíssem, nem direta nem indiretamente, na execução dos
serviços,  é  completamente  oposta  aos  relatos  de  alguns
beneficiários entrevistados, os quais afirmaram que tiveram que
executar alguns serviços às suas expensas para que houvesse
a  continuidade  das  obras.  Ademais,  contraria  a  justificativa
prestada  pelo  CISCO  a  informação  contida  no  Processo
Funasa  nº  25210.009235/2010-01,  no  qual  consta  que  os
próprios técnicos da Funasa já  identificaram a ocorrência da
irregularidade ora apontada.

2.1.9.  Utilização  de  materiais  não
especificados  na  planilha
contratual.  Realização  de
pagamentos em montante superior
ao valor dos serviços executados.
Prejuízo de R$ 515.966,49.

De  modo  geral,  a  empresa  SENCO  não  demonstrou  a
necessidade das  modificações  efetuadas  ao  projeto,  exceto
quanto  ao  quadro  de  medição,  e,  mesmo  para  este  item,
apresentou  uma  composição  de  custos  inapropriada.  As
substituições  realizadas,  por  conta  própria  da  empresa
contratada, tiveram o objetivo de aplicar materiais mais baratos,
mas que não eram similares aos previstos na licitação.

2.1.10.  Atesto  e  pagamento
irregular  por  serviços  não
executados  (instalação  de
bombas),  no  valor  de  R$
26.505,04.

A informação de que “a maior parte das MHCDCs já haviam
sido entregues aos beneficiários”  é  parcialmente  procedente,
pois  muitas  dessas  unidades  foram  entregues  sem  as
respectivas bombas instaladas. Durante as visitas aos imóveis,
a equipe de fiscalização da CGU-Regional/PB foi  informada,
por alguns moradores, que as bombas foram instaladas, mas
que  eram removidas  quando  não  utilizadas  para  bombear  a
água até o reservatório superior, para prevenir furtos. Porém, o
levantamento de informações realizado pela CGU-Regional/PB
considerou todos os casos em que a bomba foi entregue como
serviço concluído, mesmo nas situações em que os moradores
removiam  a  bomba  periodicamente.  Portanto,  o  total  de  68
bombas, que importaram na quantia de R$ 26.505,04, incluem
somente  as  MHCDC’s  cujas  bombas  não  foram  sequer
instaladas.  A  casa  do  beneficiário,  mostrada  na  imagem  a
seguir, é um exemplo de uma MHCDC onde a empresa SENCO
afirmou ter instalado a bomba, o que não procede, pois sequer
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foi  concluído  o  reservatório  semienterrado  que  serviria  para
abrigar o equipamento. Cabe observar que a falta de instalação
das bombas foi notada pelo técnico de saneamento da Funasa
(Matrícula 0472774), o qual efetuou o acompanhamento deste
convênio  em  25  de  novembro  de  2016,  no  município  de
Camalaú/PB. Naquela oportunidade, de acordo com a análise
dos boletins de medição, deveriam existir 12 bombas instaladas
pela  empresa  SENCO  nas  MHCDC’s  do  município  de
Camalaú/PB, sendo que, conforme relação emitida pelo referido
técnico de saneamento (fls. 3178/3179 do Processo Funasa nº
25210.009.235/2010-01),  as  bombas  não  foram  instaladas.
Portanto,  conclui-se  pela  improcedência  das  justificativas
apresentadas pelo CISCO e pela empresa SENCO em relação
à ausência de instalação das bombas.

2.1.11.  Execução  de  serviços  em
desconformidade  com  as
especificações

A  falha  apontada  trata  da  execução  de  serviços  em
desconformidade  com  as  especificações,  haja  vista  que  a
largura  especificada  para  os  beirais  não  foi  obedecida  em
várias  unidades  habitacionais,  cuja  impropriedade  foi
confirmada  pelo  gestor.  É  importante  frisar  que,  consoante
apontado na constatação seguinte deste relatório, em algumas
MHCDC’s  foram  observadas  infiltrações  decorrentes  da
execução dos beirais em desconformidade com os projetos. A
irregularidade não foi  sanada e o prejuízo deve ser  mantido,
pois além da execução em desconformidade com os projetos,
no levantamento do superdimensionamento (planilha corrigida)
foram  consideras  as  inclinações  das  águas  da  cobertura,
contrariando  o  que  sugere  a  empresa  SENCO  em  suas
justificativas,  não  havendo o  que se falar  em compensações
entre  as áreas executadas a menor nessa constatação e  as
falhas do orçamento.#/AnaliseControleInterno

2.1.12.  Falhas  construtivas
relacionadas  à  falta  de
acompanhamento  técnico  durante
a execução das obras.

Em sua manifestação,  percebe-se que o  CISCO reconheceu
que as falhas existiram e que há interesse na realização de
alguns consertos necessários, no caso dos vícios construtivos.
Em relação à complexidade das obras abordada pelo CISCO,
não há que se falar em complexidade de obras, pois o objeto
trata  da construção de casas populares de baixo custo,  sem
maiores elementos de difícil execução. Quanto às dificuldades
em função da dimensão territorial que envolve este convênio,
trata-se  de  um  problema  relacionado  ao  gerenciamento  da
execução dos serviços e não de complexidade das obras, na
medida em que caberia ao CISCO definir, em conjunto com a
empresa contratada,  o  cronograma de execução, de modo a
impedir a abertura de frentes de serviços, sem a conclusão das
MHCDC’s, em vários municípios, ao ponto de tornar inviável o
acompanhamento adequado das  obras executadas.  De outro
lado, tanto o CISCO quanto a empresa SENCO atribuem parte
da culpa aos próprios beneficiários, pelo uso inadequado dos
imóveis  doados.  Todavia,  caberia  ao  CISCO  e  à  empresa
SENCO  apresentarem  provas  de  que  os  vícios  apontados
foram causados por culpa dos moradores.  As evidências,  no
entanto, apontam para a execução inadequada dos serviços, a
exemplo das tubulações  expostas,  pois  é  impraticável  que o
beneficiário tenha alterado as alturas das saídas dos tubos de
interligação dos elementos das instalações sanitárias (caixas de
inspeção,  caixas  de  gordura,  fossa  séptica,  etc.)  após  sua
execução, com o propósito de deixá-las expostas no terreno. É
inconcebível atribuir  ao beneficiário ter  provocado rachaduras
nas  paredes  e  no  piso  de  sua  própria  casa,  bem como as
infiltrações  identificadas  na  visita  da  CGU-Regional/PB,  em
prejuízo próprio. Não há como se presumir, por exemplo, que
os  beneficiários  tenham  serrado  parte  do  madeiramento  da
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cobertura  para,  a  partir  daí,  causar  as  infiltrações  nas  suas
próprias moradias. Sobre a remoção inadequada das bombas,
há que se observar, no campo fato desta constatação, que os
dispositivos de interligação das bombas com a rede hidráulica
sequer foram instalados, como o joelho de redução com bucha
de latão e  o adaptador  mangueira  latão espigão 3/4".  Nesse
caso,  não  se  pode  culpar  os  moradores  pela  utilização
inadequada  dos  equipamentos  se  os  equipamentos  sequer
foram instalados adequadamente. Por fim, em relação ao fato
de  as  melhorias  habitacionais  terem  sido  entregues  aos
beneficiários,  ao  fato  de  ter  havido  expedição  de  termos  de
recebimento, de existir atesto final das MHCDC’s pelos fiscais e
de  relatório  de  acompanhamento  do  órgão  concedente,
compreende-se que a deficiência no acompanhamento ocorreu
nos diversos níveis, a começar pelo acompanhamento técnico
das  obras  pela  empresa  SENCO  e  culminando  com  o
acompanhamento  técnico  da  Funasa.  O  fato  de  existirem
documentos atestando que os serviços foram recebidos não é
prova  suficiente  de  sua  adequada  execução  e,  ao contrário,
considerando  os  apontamentos  evidenciados,  conclui-se  pela
ocorrência  de  falhas  na  execução  deste  convênio.  A  própria
empresa SENCO, assim como o CISCO, reconheceram que os
registros inerentes às instalações hidráulicas foram executados
em material plástico quando se previa a utilização de registros
em  metal,  em  que  pese  haver  termo  de  recebimento  pelos
moradores,  em que  pese  a  empresa  SENCO ter  medido  os
serviços, apesar do atesto da execução pelo fiscal da obra e de
ter havido acompanhamento técnico da Funasa.

2.1.13.  Baixa  efetividade  na
implementação  da  ação
governamental  de  combate  à
Doença de Chagas

Em  que  pesem  os  esforços  do  Convenente  para  atingir  os
objetivos  do  Programa,  cuja  informação  já  havia  sido
comentada no Relatório Preliminar de fiscalização, verificou-se
que os problemas relacionados à demolição das casas de taipa
ainda  não  foram  solucionados.  Acerca  da  responsabilidade
individualizada  suscitada  pelo  CISCO,  segundo  a  qual  cada
município seria responsável pela demolição das casas de taipa
de sua região, tal informação não é procedente, pois as alíneas
b) e g) da Cláusula Segunda, Inciso II, do Termo de Convênio
nº 0303/2009 determinam que cabe ao convenente (Consórcio)
e  não  aos  consorciados  (municípios)  “executar  as  ações
necessárias à consecução do objeto do Convênio, com rigorosa
obediência  ao  Plano  de  Trabalho  e  seus  anexos”  e
“responsabilizar-se  tecnicamente  pelo  bom  desempenho  da
execução  do  objeto  proposto”.  Sem  adentrar  no  debate  da
imputação  de  responsabilidade,  é  importante  reconhecer  os
esforços  empreendidos por  alguns municípios,  a  exemplo de
Congo/PB, citado pelo gestor. Porém, é necessário deixar claro
que, em todos os municípios consorciados, as casas de taipa
dos moradores que receberam MHCDC’s devem ser demolidas
para não serem utilizadas novamente e dar cumprimento aos
objetivos da ação governamental, caso contrário a construção
das  moradias  terá  sido  em  vão.  Em relação  aos  termos  de
compromisso  firmados  pelos  beneficiários  de  Congo/PB,
anexados ao ofício do CISCO que encaminhou as justificativas
(Doc. 06), cabe enfatizar que os referidos documentos devem
ser  exigidos  desde  o  momento  da  seleção  inicial,  efetuada
pelas equipes técnicas que fazem o acompanhamento social
das famílias. Contudo observou-se que a maioria dos termos
anexados  foram  firmados  em  2014,  existindo,  inclusive,  um
termo firmado em 2016. #/AnaliseControleInterno

2.1.15.  Utilização  das  casas  por
moradores  não  selecionados

Primeiramente,  cabe  citar  que a  ausência  de  demolição  das
casas de taipa antigas, após a entrega das novas moradias, se
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previamente  pelos  municípios.
Repasse de casas após a entrega
aos beneficiários.

constitui  em uma evidência plena da falta de atendimento às
finalidades  do  Programa  de  Melhorias  Habitacionais  para  o
Controle da Doença de Chagas. Isso porque o objetivo deste
programa não  é  a  simples  construção  das  moradias,  mas  a
eliminação  das  condições  que  favoreçam  a  colonização  dos
vetores transmissores da Doença de Chagas. Sendo assim, a
reconstrução  das  novas  residências  sem  a  demolição  das
casas  de  taipa  antigas,  como  contrapartida,  não  atende  à
finalidade do Programa, apesar de contribuir para a diminuir o
déficit  habitacional  no  município,  mas  não  é  esse  o  objetivo
desta ação governamental. Sendo assim, mesmo que as casas
estivessem em “plena funcionalidade”, não teriam sido atingidos
os  objetivos  do  Programa.  No  que  se  refere  aos  fatos  que
ocorreram posteriormente  à  entrega das moradias,  há  de  se
concordar que o princípio da razoabilidade deve ser observado.
Porém,  ressalte-se  que  não  foi  pretensão  da  equipe  de
fiscalização exigir um acompanhamento permanente do objeto
após a entrega, mas apenas que o processo de transferência
da propriedade do imóvel aos moradores tivesse ocorrido de
forma adequada. Em todo caso, a falta de detecção dos fatos
observados,  ou  seja,  de  que  as  novas  residências  foram
entregues e que o morador continua residindo na casa de taipa,
demonstra a deficiência na atuação das equipes técnicas que
fazem o acompanhamento social das famílias. Se, por um lado,
no momento  de  identificação dos  imóveis  com condições  de
abrigar  o  vetor  da  doença  de  chagas,  os  municípios  foram
céleres  em  preparar  as  listas  de  moradores  para  solicitar
recursos  da  Funasa,  por  outro  lado,  após  a  construção  e
entrega das moradias, as equipes municipais de controle social
não  atuaram  tão  intensamente  nesse  sentido.  Na  presente
situação, caberia ao CISCO adotar as medidas necessárias que
garantissem que  o  objetivo  do  programa  fosse  atingido,  tais
como  condicionar  a  entrega  definitiva  das  novas  casas  aos
beneficiários à efetiva demolição da casa de taipa antiga, o que
não ocorreu. A falta de definição de exigências nesse sentido,
pelo CISCO, permitiu a alguns moradores permanecerem nas
casas  de  taipa e  darem finalidade  diversa  para  a  MHCDC’s
construídas, seja repassando-as a parentes e continuando nas
mesmas  casas  de  taipa  ou  negociando  as  MHCDC’s  com
outros moradores. Compreende-se que há situações distintas
registradas nesta constatação, como reconstrução de casas de
taipa que já haviam sido demolidas. Mas, de um modo geral, os
fatos evidenciados apontam para a  falta  de  atendimento  aos
objetivos do programa. Mesmo no episódio da reconstrução de
casas de taipa que foram demolidas,  entende-se que havia
necessidade  de  realização  de  ações  de  conscientização  da
população.  Portanto,  conclui-se  que  o  CISCO  não  adotou
medidas apropriadas na época oportuna, ou seja, no momento
da  entrega  das  novas  moradias,  visando  assegurar-se  da
efetiva demolição das casas de taipa antigas, cuja ação poderia
ter  evitado  algumas  das  ocorrências  evidenciadas  nesta
constatação.

2.1.16.  Falha no cadastramento e
na aprovação dos beneficiários.

O CISCO informou que houve erro no cadastro das famílias e
que os dados do beneficiário nº 25, do município de Sumé/PB,
estavam incorretos. Porém, se cada município consorciado era
responsável  pelo  levantamento  cadastral  de  seus  próprios
moradores,  consoante  justificativa  apresentada,  não  ficou
esclarecido  como  os  dados  da  beneficiária  A.  L.  N.  (CPF
***.444.704-**),  pertencente  à  Serra  Branca/PB,  foram
coletados  pelo  município  de  Sumé/PB.  Em  todo  caso,
independentemente  de  onde  se  iniciou  o  referido  erro,  a
aprovação  dos  cadastros  pela  Funasa,  contendo  a  referida
duplicidade  nos municípios de  Sumé/PB e  Serra  Branca/PB,
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comprova  a  fragilidade  no  levantamento  cadastral  dos
beneficiários, bem como evidencia uma falha nos controles da
Funasa  para  a  aprovação  dos  moradores  elegíveis  ao
recebimento das MHCDC’s.seControleInte2.2 Parte

 A  par  disso,  o  relatório  da  própria  FUNASA  aponta  para  diversas
inconsistências na execução das obras nas unidades habitacionais, a corroborar as
conclusões verificadas pela CGU.

Efetivamente, o Parecer Técnico da FUNASA DIES-PB nº 12/2018 (pág.
25/90 do id. 4058203.3635103) foi feito com base nas últimas visitas realizadas por
servidores da FUNASA, nos períodos de 26 a 30/11/2018 e 03 a 07/12/2018, em treze
dos  quinze  municípios  integrantes  do  convênio  em   questão,  quais  sejam:  Prata,
Sumé, Zabelê e Congo; Camalaú, Amparo, São João do Tigre e Serra Branca; Gurjão,
Parari,  São  João  do  Cariri,  São  José  dos  Cordeiros  e  Livramento.  Nele  restou
constatado que grande quantidade dos serviços foram executados em desacordo com
o especificado no projeto. Outros não foram executados ou foram executados com
baixa qualidade técnica, tendo a FUNASA elencado, a título de exemplo os seguintes
itens:

“10. 1 – Não foram executados chapisco, reboco e pintura à base de cal
nas superfícies laterais dos baldrames internos e na superfície interna dos
baldrames externos, em nenhum domicílio.

10.  2  –  Não  foi  executado  aterro  do  caixão  da  casa  com  material  de
empréstimo em nenhum domicílio.

10. 3 – Alguns reservatórios semienterrados estão com dimensões menores
que as projetadas.

10.  4  –  A  maioria  da  laje  de  cobertura  da  abertura  de  inspeção  do
reservatório semienterrado está quebrada.

10. 5 – Existe muitos domicílios com o reservatório de água construído a
poucos centímetros enterrado, configurado como apoiado, quando deveria
ter sido semienterrado.

10. 6 – Não foi executada a alimentação do reservatório semienterrado, em
tubo  PVC  soldável  25  mm  (ligação  intradomiciliar:  aprox.  8,00  m),  em
nenhum domicílio situado na zona rural.

10.  7  –  Em  alguns  domicílios,  não  foi  instalada  a  motobomba  no
reservatório de água semienterrado.

10. 8 – Não foi executado o Cap PVC com rosca para água fria predial 3/4”
no  tubo  de  alimentação  no  reservatório  semienterrado,  em  nenhum
domicílio situado na zona rural.

10. 9 – Não foi executado o Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa/rosca p/
registro,  25  x  3/4"  (02 unid)  no reservatório  semienterrado,  em nenhum
domicílio situado na zona rural.

10.  10  –  Não  foi  executado  a  Luva  PVC roscável  3/4"  no  reservatório
semienterrado no reservatório semienterrado, em nenhum domicílio situado
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na zona rural.

10. 11 – Não foi executado a Torneira bóia com balão plástico para Caixa
d'água 3/4" no reservatório semienterrado, em nenhum domicílio situado na
zona rural.

10. 12 – Não foi executado o Joelho Redução 90º soldável c/ bucha latão
25 mm x 1/2" no reservatório semienterrado, em nenhum domicílio situado
na zona rural.

10. 13 – Não foi executado o Adaptador Mangueira latão espigão 3/4" rosca
macho 1/2" no reservatório semienterrado, em nenhum domicílio situado na
zona rural.

10. 14 – Não foi executado Mangueira de polietileno diâmetro interno 3/4"
no reservatório semienterrado, em nenhum domicílio situado na zona rural.

10. 15 – Não foi executado Abraçadeira de alumínio de alta pressão 3/4" no
reservatório semienterrado, em nenhum domicílio situado na zona rural.

10. 16 – Não foi executado Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa/rosca p/
registro,  25  x  3/4"  no  tubo  de  alimentação  do  reservatório  elevado,  em
nenhuma casa situada na zona rural.

10. 17 – Não foi  executado Registro gaveta bruto latão 3/4" no tubo de
alimentação do reservatório elevado, em nenhuma casa situada na zona
rural.

10. 18 – Não foi executado Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa/rosca p/
registro, 25x3/4" no tubo de distribuição de água no WC/Box, em nenhuma
casa situada na zona rural.

10. 19 – Não foi executado Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa/rosca p/
registro, 205x1/2" no tubo de distribuição de água na Cozinha/Serviço, em
nenhuma casa situada na zona rural.

10. 20 – Não foi  executado Registro gaveta bruto latão 1/2" no tubo de
distribuição  de  água  na  Cozinha/Serviço,  em nenhuma casa  situada  na
zona rural.

10. 21 – A estrutura de madeira da cobertura não foi executada de acordo
com o projeto, uma vez que foi utilizada terças (não previsto) e caibros com
pequenas  dimensões  (1  ½”  x  2”),  em  substituição  aos  caibros  com
dimensões de 2” x 5”, em todas as casas.

10. 22 – A maioria das casas está com os beirais da cobertura com larguras
variáveis, menores que 40 cm conforme o projeto.

10. 23 – Em algumas casas não foi executada cumeeira com emboçamento
no trecho da cobertura com uma água. Obs: previsto no projeto cumeeira
com emboçamento para toda a extensão da cobertura (10,45 m).

10. 24 – O eletroduto e conexões que conduz os fios do poste de entrada
de energia até o medidor, são de PVC, quando deveriam ter sido de ferro
esmaltado.
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10. 25 – A caixa para medidor monofásico é de polietileno quando deveria
ter sido de chapa galvanizada.

10. 26 – O abrigo da haste de aterramento é de plástico quando deveria ter
sido em tubo de concreto simples.

10. 27 – Na maioria das casas foi observado que apenas dois disjuntores
foram instalados no quadro de distribuição de luz, quando deveria ter sido
três.

10. 28 – Em algumas casas não foi instalado o interruptor para acionamento
da motobomba do reservatório semienterrado.

10. 29 – As portas não condizem com especificado, especificamente no que
se  refere  a  sua  espessura,  uma vez  que foram assentadas  portas com
espessura de 2 cm em contraste com a projetada que é de 3 cm.

10. 30 – Os ferrolhos das portas são pequenos e apresentam problemas no
fechamento.

10. 31 – Observou-se portas com as dobradiças soltas, devido ao tamanho
não condizente, assim como com parafusos impróprios,  insuficiente para
suportar o peso da porta e facilitar sua funcionalidade.

10. 32 – Devido à aparência das portas de madeira e janelas metálicas
(algumas com ferrugem), subentende-se que estas receberam apenas uma
demão de pintura.

10. 33 – Observam-se tubos das instalações de esgotos assentados sobre
o terreno, expostos às intempéries e aos raios ultravioletas.

10. 34 – Existem tanques sépticos com paredes muito acima do nível do
terreno com tubo de entrada a mais de 60 cm em relação à tampa.

10. 35 – Em alguns tanques sépticos e sumidouros as lajes de cobertura
estão quebradas.

10. 36 – Na maioria dos domicílios, o tanque séptico e o sumidouro foram
construídos sem ter sido observado o espaçamento entre a casa e entre
estes, de 1,50 m.

10. 37 – Observaram-se tanques sépticos e sumidouros com dimensões
diferentes daqueles constantes no projeto.

10. 38 – Em algumas casas observou-se fissuras em paredes e em outras
até rachaduras.

10.  39  –  Observaram-se  calçadas  de  proteção  com  o  piso  cedido,
apresentando rachaduras e até com trechos sem a pavimentação.

Em um domicílio,  a  construção  da  casa  foi  paralisada  nos  serviços  de
infraestrutura (baldrame e aterro do caixão).

Em nenhum domicílio foi encontrado qualquer operário, subentendendo-se
que a execução da obra está paralisada.”
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A  FUNASA  apurou  também  que  ainda  havia  casas  de  taipa  a  serem
demolidas  e  que,  realmente,  alguns  beneficiários  das  unidades  habitacionais
trabalharam na construção da sua casa e pagaram por algumas despesas, inclusive,
refeições do pessoal.

 Constatou, na sua conclusão (item 15 do parecer), o seguinte:

15.1 - De acordo com o visto nas recentes visitas de supervisão técnica
realizadas  por  técnicos  da  FUNASA,  ficando  constatadas  diversas
irregularidades na execução da obra,  sugerimos que o CISCO realize
levantamento minucioso dos serviços de cada unidade habitacional, a fim
de quantificar e depois calcular os valores financeiros correspondentes.

15.2  –  Com  base  no  Parecer  Técnico  nº  104/2017/FUNASA  que  a
FUNASA faça a compatibilidade deste com o levantamento sugerido no
item anterior.

15.3  –  Que o  CISCO notifique  a  empresa  contratada  solicitando  que
sejam sanadas todas as irregularidades apontadas, definindo prazo para
a conclusão, ou que se prontifique da impossibilidade ao atendimento.

15.4 – Que o CISCO tome às providências cabíveis quanto à demolição
de  100%  das  casas  de  taipa  recorrendo,  em  última  instância,  a
intervenção judicial.

Assim, procedendo-se ao cotejo das conclusões da CGU com aquelas da
FUNASA, depreende-se que a execução da obra objeto do Convênio nº 0303/2009
apresenta, até esta data, diversas irregularidades e inconsistências graves, capazes
de pôr em dúvida o correto uso e manejo dos recursos públicos envolvidos.

 Na espécie, presente, ainda, o perigo de dano e de risco ao resultado
útil do processo, uma vez que o superfaturamento supostamente diagnosticado na
obra  e  o  deficit  de  qualidade  nos  materiais  e  serviços  fornecidos  pela  empresa
SENCO  evidenciam provável mau uso dos recursos públicos federais. A persistir e
caso a totalidade dos recursos venha a ser repassada à empresa executora da obra,
esse mau uso pode agravar, de forma irreversível, o sério dano ao erário, razão pela
qual deve ser impedido.

Outrossim, com vistas à efetivação da medida, pode o juiz adotar todas as
medidas idôneas para assegurar o direito pleiteado, a teor do que dispõe o art. 301 do
CPC:

Art.  301.   A  tutela  de  urgência  de  natureza  cautelar  pode  ser
efetivada  mediante  arresto,  sequestro,  arrolamento  de  bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer  outra
medida idônea para asseguração do direito.

(destaquei)

No caso dos autos, a medida pleiteada pelo MPF, qual seja, a abstenção
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(suspensão temporária)  de repasse das verbas federais à empresa que executa a
obra, é suficiente e razoável de modo a assegurar o resultado útil do processo e a
salvaguarda do erário, mediante o adequado manejo e acompanhamento dos recursos
públicos federais envolvidos.

Por fim, importa registrar que não há qualquer risco de irreversibilidade da
medida pleiteada. Ainda que eventualmente improcedente o pleito na sentença final,
podem ser revertidos os efeitos concretos gerados pela decisão provisória, eis que se
baseia,  tão somente,  na inibição provisória de repasse de valores à empresa que
executa as obras objeto do Convênio nº 303/2009.

CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  com fundamento  no  art.  300,  caput,  do  novo  Código  de
Processo Civil, CONCEDO a tutela de urgência de natureza cautelar para que o réu
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO)  se
abstenha de efetuar a liberação dos valores referentes à ultima medição do Convênio
nº 309/2009, no montante de R$ 5.699.949,20 (cinco milhões, seiscentos e noventa e
nove mil,  novecentos  e quarenta  e nove reais  e vinte  centavos),  repassados pela
FUNASA para a conta corrente nº 14395-2 do Banco do Brasil (Agência nº 2697-2), à
empresa  SENCO  -  SERVICOS  DE ENGENHARIA  E  CONSTRUCOES  LTDA  até
ordem em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).

Intime-se a parte autora desta decisão.

Intime-se a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA para que, no
prazo  de  15  (quinze)  dias,  informe  se  tem interesse  em integrar  o  polo  ativo  da
demanda, à luz do art. art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85.

     No mais, considerando o espírito conciliatório do Código de Processo Civil e o
prenúncio do MPF nesse sentido, tenho por bem acolher a vontade do Parquet, visto se tratar, a
meu sentir, da forma mais efetiva de alcançar uma solução célere para a lide. Assim sendo,
DESIGNO audiência de conciliação prévia, na forma do art. 334 e ss. do CPC, a realizar-se
no dia 19 de julho de 2019, pelas 09h00, na sede deste juízo.

Citem-se  as  partes  promovidas  para  comparecer  à  audiência  aprazada  e
intimem-se o MPF e a FUNASA para o mesmo efeito.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento à audiência designada poderá
configurar ato atentatório à Justiça, nos termos do § 8º do art. 334 do CPC/2015.

RETIRE-SE, por fim, o segredo de justiça dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Monteiro/PB, conforme data da validação no sistema.

RODRIGO MAIA DA FONTE

Juiz Federal
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