
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Trata-se de processo instaurado para tomada de providências quanto ao "desabamento
de parede lateral  do prédio do Ministério  Público Federal  que se acha em construção ao lado do
estacionamento interno" desta Seccional, o que ocasionou avarias a veículos de servidores estacionados
no precitado estacionamento.

Como  providências  iniciais,  a  Seccional  registrou  o  evento  sob  o  n.º
00002/2018.104264-0,  na data de sua ocorrência,  na 2º  Seccional  de São Brás -  1º  RISP/2ªAISP,
requisitou perícia ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (5710063/ 5726450) e expediu
ofícios à SEURB - Secretaria de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Belém (5711204) e ao CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará/Amapá (5711415), bem assim como deu ciência
do  fato  ocorrido  ao  MPF/PA  (5710857),  solicitando  providências  para  garantir  a  segurança  dos
magistrados, servidores, colaboradores e jurisdicionados que trabalham e transitam por esta Seccional.

Em resposta (5780899), o Procurador Chefe  da Procuradoria da República no Estado
do Pará encaminhou relatório entregue pela Construtora QUADRA ENGENHARIA, responsável pela
construção da nova sede do MPF/PA no qual assevera que:

(...)

b)  No  que se  refere  ao  incidente,  afim de  evitar  quaisquer  transtornos  aos servidores,  magistrados,
jurisdicionados e colaboradores, será adiantado o serviço de instalação da tela fachadeiro, feita em fios de
prolipropileno. Este serviço de instalação de tela fachadeira só deveria ser executado quando fossem
instalados  os  Jaús  (andaimes  suspensos),  para  execução  do  Revestimento  Externo  Reboco  e
Revestimentos  Cerâmicos.  Esta tela  serve  para evitar  passagem de materiais  soltos,  provenientes  do
serviço de reboco e de revestimento cerâmico. A tela Fachadeiro será instalada da laje de cobertura até a
laje do térreo, onde se encontra o "Aparador Primário".

(...)

 

O Diretor do Nuasg certificou (5795308) a realização de perícia no dia 12.03.2018
pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, e informou que "o laudo será encaminhado à
Autoridade Policial no prazo aproximando de 20 (vinte) dias, após este prazo, a Administração poderá
solicitar uma cópia junto à Autoridade Policial". Comunicou ainda, que, em contato telefônico com a
Secretaria  Municipal  de  Urbanismo  –  SEURB  recebeu  informação de  que  a  referida  secretaria
restringe-se à fiscalização documental da obra e que "nesse ponto, a obra está legalizada". Por fim,
confirmou a informação da empresa QUADRA ENGENHARIA quanto aos planos para instalação da
"tela de proteção no próximo final de semana, dependendo apenas da finalização dos suportes para
fixação da tela".

No encaminhamento Secad 5781118, o Diretor da Secretaria Administrativa afirmou
entender  "(...)  estarem  satisfeitas  as  condições  exigidas  pela  Administração  para  liberação  do
estacionamento,  visto  os  sérios  transtornos  as  quais  tem  se  submetido  os servidores  pela
impossibilidade de ocupação do espaço em tela".

Em face do exposto,  não obstante a manifestação da Secad (5781118),  impende
considerar a gravidade do incidente, razão pela qual antes de se verificar a possibilidade de liberar o
estacionamento adjacente à obra do Ministério Público Federal, entendo prudente aguardar, de fato, a
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instalação da tela fachadeiro informada pela QUADRA ENGENHARIA e a juntada do laudo pericial a
ser elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, pelo que DETERMINO:

a) a remessa dos autos ao Diretor do Nuasg para acompanhar a implementação da
medida de segurança precitada, certificando nos autos quando da sua entrada em funcionamento;

b)  que o Diretor  da Secad,  em momento oportuno ao final  do prazo de 20 dias
informado na Certidão Nuasg (5795308), solicite à autoridade policial cópia do laudo pericial emitido
pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e junte nos presentes autos;

c) após estas providências, deverão o Nuasg e a Secad se manifestar conclusivamente
quanto à possibilidade e segurança para liberação, ou não, do estacionamento antes de encaminhar para
deliberação desta Direção do Foro, assim como quanto às eventuais outras providências que se fizerem
necessárias.

Publique-se.

Cumpra-se

 

Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
 Diretor do Foro da SJPA

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 22/03/2018, às 16:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5796962 e o código CRC 6D25C670.
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