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Trata-se de desfazimento de bens móveis diversos pertencentes ao patrimônio desta
Seção Judiciária, relacionados no Relatório Fotgráfico 5282222.

Na Ata SJPA-SEPAT (5489725), a comissão especial de desfazimento considerou os
bens  como irrecuperáveis  e  passiveis  de  doação,  optando  pelo  abandono  do  material,  conforme
deliberação transcrita abaixo:

(...)

2º)  Considerando  que  os  bens  constantes  no  Relatório  nº  5282222  encontram-se  alojados  no
estacionamento do Edifício Sede, em estado de sucata e que, em tese, não podem mais ser utilizados aos
fins para os quais se destinam, devido à inviabilidade econômica de sua recuperação, a Comissão, após
avaliá-los, os classificou todos como IRRECUPERÁVEIS .

3º) Com base na avaliação efetuada, a Comissão optou por realizar o descarte dos bens, objeto deste
Processo de Desfazimento, por ABANDONO ,  tornando-se necessário esclarecer que tal procedimento
encontra-se em conformidade com o que reza o Artigo 16  do Decreto nº 99.658/90 (1570079), tendo
como embasamento jurídico-administrativo as diretrizes contidas no Parecer CJ/MDS Nº 1785/2008, da
Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (1570110), emitido a pedido da Secretaria Nacional de Articulação Institucional e
Parcerias, na condição de interessada.

(...)

Em  breve  parecer  (5533098),  o  Nucoi  manifestou-se  pela  possibilidade  do
"desfazimento do material poderá ser realizado por ABANDONO, conforme previsto no art. 16 do
Decreto nº 99.658/99. Para tanto, recomendamos aos membros da Comissão Especial observarem o
que estabelece o Decreto 5.940/2006 em relação a habilitação das associações e/ou cooperativas de
catadores de materiais recicláveis".

Além disso,  contrária  aos  posicionamentos  supra,  no  parecer  (5547071),  a  Asjur
propôs  que  o  material  fosse  doado,  para  tanto,  deveria  esta  Administração  observar  a  seguinte
proposição:

1. A publicação de edital visando à doação aos entes como acima proposto;

2. Caso a autoridade superior entenda de modo diverso ou frustrada a doação, aprovamos o termo de
abandono constante dos autos, o qual deverá receber um mínimo de publicidade, como sua afixação nas
dependências desta Seccional;

3. Quanto à destinação do material às associações e cooperativas de material reciclável, concordamos com
a orientação do Nucoi no sentido de que devem ser observadas, pela comissão especial de desfazimento,
as regras contidas no Decreto 5.940/2006. Aqui, frisamos em especial a disposição do parágrafo único do
art. 6º, que trata de ações de publicidade para igualdade de participação das entidades no procedimento;

4. No caso de abandono, importante também alavratura de termo de compromisso, mediante o qual
a parte interessada se obrigue a não lançar no meio ambiente partes ou componentes dos bens por 
ela retirados. (destaques nossos)

Por  fim,  a  Secad  manifestou-se  favorável  ao  abandono  proposto  pela  Sepat  e
aprovado pelo Nucoi, conforme doc. 5547372.

Desta  feita,  diante  das  informações  constantes  dos  autos,  da  manifestação  do
Presidente da Comissão de Desfazimento, bem como a Ata da reunião (5489725), do parecer Asjur
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(5547071) e Nucoi (5533098), e levando-se em conta que os bens arrolados no relatório 5282222,
objeto  do  presente  desfazimento  revelam-se  irrecuperáveis,  em  que  pese  a  manifestação  Secad
(5547372),  ACOLHO  a  precitada  manifestação  Asjur,  para  AUTORIZAR  a  doação  dos  bens
relacionados  no  relatório  5282222 a  eventuais  instituições  filantrópicas,  reconhecidas  de  utilidade
pública  pelo  Governo  Federal,  e  a  Organizações  da  Sociedade  Civil  de Interesse  Público,  que,
atendendo a chamado desta Seccional, manifestarem-se interessadas em receber tais bens, com fulcro
no  art.  15,  III,  do  Decreto  99.658/90,  devendo o  Nucaf  (Sepat)  adotar  as  medidas  necessárias  à
expedição de edital e respectiva publicação, bem assim as demais providências cabíveis.

Outrossim, não  havendo  interessados  em  receber  os  bens  objeto  deste
desfazimento,  desde  já,  AUTORIZO a  sua  DESCARGA  PATRIMONIAL  e  posterior
ABANDONO, na forma a IN 14-16 do TRF-1ª Região e Decreto 99.658/90, observando-se a cautela
recomendada pela Asjur.

Encaminhem-se os autos ao Nucaf (Sepat) para as providências pertinentes a seu
cargo.

À Secad, para ciência.

Publique-se.

Oportunamente, arquivem-se.

 

Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
  Diretor do Foro da SJ/PA

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 15/02/2018, às 19:25 (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 5584133 e o código CRC 03E77680.
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