
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJ DIREF

Trata-se de conclusão de processo da sindicância instaurada por meio da Portaria SJ
DIREF  453/2016,  que  tem  por  objeto  investigar  o  desaparecimento  de  bens  de informática  do
patrimônio desta Seção Judiciária. Cumpre ressaltar que se trata de repetição do procedimento, haja
vista  que  esta  Diretoria  rejeitou  o  Relatório  anterior,  devolvendo os  autos  à  comissão de origem
(2965253).

Em análise preliminar, a Assistência Jurídica entendeu que os trabalhos atuais foram
bem  conduzidos  quanto  a  prazos  e  demais  formalidades,  anuindo  também  com  a  conclusão  do
Relatório (3376962).

Quanto a essa conclusão, temos que a Comissão opinou pelo arquivamento dos autos
quanto a aspectos disciplinares da Lei 8.112/90, ao mesmo tempo em que sugeriu a responsabilização
da terceirizada Niely da Costa Oliveira-EPP, empresa responsável à época pelos serviços de reforma na
rede lógica deste Prédio-Sede cujo empregado à época, de nome Valdinei Vasconcelos, é reconhecido
nestes autos como o possível autor do roubo/furto de um mouse Trackman e de prováveis outros bens
não identificados pela imagem do circuito interno do setor de informática.

Com razão a Comissão quanto à negativa de autoria/participação de servidores no
evento ora investigado. Compulsando os autos, não encontramos indícios de desvio funcional neste
aspecto. Diferente, contudo, é a situação da terceirizada Niely da Costa Oliveira-EPP.

Segundo o depoimento de Gleysom Cardoso Brandão, servidor lotado na Seção de
Informática (3099311),:

"Passando-se  à  oitiva,  às  perguntas  que  lhe  foram  feitas  assim  respondeu:  que
reconhece a pessoa que aparece no vídeo, é o técnico que estava trabalhando para a Niely, de nome
Valdinei;  que dependendo do trabalho do dia o Sr. Valdinei poderia precisar entrar no prédio com
algum material de trabalho; que dentre o material pego pelo Valdinei1 identificou uma caixa de mouse
(em funcionamento) e, aparentemente, uma unidade de CD, mas esta estava com defeito (no armário do
qual o objeto foi retirado estavam unidades de CD defeituosas); que a autorização que o Sr. Valdinei
tinha era para pegar na SEINF apenas os próprios objetos/ferramentas, que ficavam logo no corredor de
entrada daquela seção, não havia razão para ele pegar nenhum objeto guardado em qualquer armário da
SEINF, ou em cima de alguma das mesas ali localizadas".

De acordo com Ewerton da Costa Vaz, Supervisor da Seção de Informática desta
Seção Judiciária (3099311):

"Passando-se  à  oitiva,  às  perguntas  que  lhe  foram  feitas  assim  respondeu:  que
reconhece a pessoa que aparece no vídeo, seu nome é Valdinei; que não havia autorização para esta
pessoa retirar da SEINF qualquer material pertencente à Justiça Federal, apenas o seu próprio material
de trabalho, que ficava no corredor de entrada daquela seção, de modo que não havia razão para ele
pegar qualquer objeto nos armários, gavetas ou mesas da seção de informática, além disso, ele deveria
estar acompanhado por um dos vigilantes, mas isso não aconteceu; que Valdinei foi apresentado na
Justiça Federal pelo Sr. João Cabaças, preposto da empresa Niely da Costa Oliveira - EPP (Evolution
Construções), como encarregado da obra (reforma lógica).".

No depoimento da Senhora Andreza Cardoso da Silva, procuradora da empresa Niely
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da Costa Oliveira-EPP (3318097), lemos que:

 "confirma ser este quem aparece nas filmagens que lhe foram apresentadas. Que a
conduta do senhor Valdinei nas imagens apresentadas não corresponde ao serviço que deveria estar
executando. Que o senhor Valdinei foi desligado da empresa, por não haver contratos da empresa em
andamento atualmente em Belém. Que o Valdinei trabalha como prestador de serviços para a empresa.
Que não houve a assinatura de CTPS. Não tem conhecimento se foi assinado contrato de prestação de
serviços, e ao procurar a documentação do mesmo na empresa não encontrou qualquer contrato. Que o
Valdinei foi contratado para o serviço por indicação de Silvio, funcionário da empresa. Que antes de vir
para essa audiência foi se informar acerca da situação do senhor Valdinei. Que ele não foi contratado
formalmente, pois não houve tal exigência por parte da JF. Que o senhor Valdinei ao passar a executar
seus serviços no período noturno não teve mais acompanhamento direto por parte da empresa.".

Portanto,  resta claro e cristalino que estamos perante sérios indícios da culpa da
empresa  Niely  da  Costa  Oliveira  -  EPP,  cujo  contrato  firmado  com esta  Administração  a  torna
responsável pela conduta de seus empregados perante a Justiça Federal, independentemente de dolo ou
culpa de seus representantes.

Assevere-se, ademais, que o evento tratado nestes autos em esfera administrativa está
sob investigação do Departamento de Polícia Federal  por meio do Inquérito Policial nº 0414/2016-4 -
SR/DPF/PA.

DECIDO:

Por todo o exposto, considerando a instrução destes autos, nos termos do artigo 145,
I, da Lei 8.112/90, esta Diretoria do Foro DECIDE pelo Arquivamento da presente sindicância.

No  tocante  à  possível  responsabilização  da  empresa  Niely  da Costa
Oliveira-EPP, com fundamento no art 87, § 2º, da Lei 8.666/93, DETERMINO seja o presente
feito seja encaminhado à Secad/PA, para ciência e providências cabíveis a seu cargo, em especial,
para notificação da referida empresa para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar Defesa
Prévia  acerca  da  sua  possível  responsabilidade  pelo  ato  de  seu  empregado,  Sr.  Valdinei
Vasconcelos,  bem assim  quanto  ao  ressarcimento  do  bem (Mouse  Trackman)  e  às  possíveis
sanções cabíveis de multas contratuais e/ou suspensão de licitar e contratar com o Poder Público.

Comunique-se à Corregedoria Geral do TRF da 1ª Região acerca da decisão destes
autos.

Cumpra-se.

Oportunamente, arquive-sem o presente processo.

Belém, 12 de janeiro de 2017.

Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes 

 Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor
do Foro, em 12/01/2017, às 17:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3418899 e o código CRC 86DE938F.
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