
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

I. Relatório.
Versam os autos sobre o requerimento apresentado pelo Advogado Fernando Modesto

Magalhães Vieira, 3536395,  pleiteando a devolução do valor de R$ 679,86 (seiscentos e setenta e
nove reais e oitenta e seis centavos), referente a custas judiciais recolhidas em 11.10.2016, 2960345,
em nome de Alberto Ferreira Neto, em decorrência da desistência de propositura  de ação.

A Secla/Nucju informou o número do processo que tramita nessa Seccional tendo
como parte o contribuinte, porém tal processo foi autuado/distribuído em 2011, 3114648, e encontra-se
no TRF/1ª Região desde 7.6.2013, conforme movimentação processual 3536583.

A Seofi/Nucaf informou 3150554 que o registro de arrecadação 3076190 para a UG
desta Seção Judiciária refere-se à GRU apresentada pelo requerente. 

O assunto encontra-se previsto na Portaria Presi 54, de 18.3.2016, e no art. 11, incisos
VII e VIII, da Instrução Normativa nº 02/2009, de 22.05.2009, da Secretaria do Tesouro Nacional.

O interessado apresentou os  seus  próprios  dados bancários  no  requerimento,  bem
como procuração com cláusula "Ad Judicia Et Extra", na qual consta o nome do Advogado Fernando
Modesto Magalhães Vieira como representante do contribuinte.

É o breve relatório.
 
II. Despacho.
Em conformidade com a Portaria Presi 54, de 18.3.2016, e com o art. 11, incisos VII e

VIII,  da  Instrução  Normativa  nº  02/2009,  de  22.05.2009,  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,
AUTORIZO a devolução do valor de R$ 679,86 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis
centavos),  em favor   de  Alberto  Ferreira  Neto,  representado  pelo  Advogado  Fernando  Modesto
Magalhães Vieira,  em razão da desistência de propositura de ação.

Publique-se.
Dê-se ciência ao interessado.
Após, ao NUCAF para providências.

 
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
No exercício da Direção do Foro

 
Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Diretor do Foro, em
23/02/2017, às 18:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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