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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

AVISO

AVISO DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS FUNCIONAIS
 
O Diretor-Geral deste Tribunal comunica aos interessados que atendam às exigências e

demais requisitos estabelecidos no art. 3º da Resolução PRESI 18, de 27.05.2015, a disponibilidade do
seguinte imóvel funcional:

SQN 108, H, 102.

O requerimento deve ser formalizado por meio de abertura de processo eletrônico no
SEI, por cada interessado, e ser relacionado ao PAe 0023014-74.2018.4.01.8000 , e encaminhado à
SECAD-TRF1, sendo que o requerimento deverá conter:

1) nome completo e matrícula;
2) na hipótese de servidor ocupante de cargo em comissão, informar:
a) cargo que ocupa;
b) lotação funcional;
c) data da nomeação para o atual cargo em comissão;
d) número de dependentes sob sua companhia;
e) data de nascimento;
f) anexar o comprovante, na hipótese de requerimento protocolado anteriormente,
g) declaração de que recebe auxílio moradia, se for o caso.

Os pretendentes a permissionários terão o prazo de até 15 dias, contados a partir da
divulgação deste aviso, para protocolarem os respectivos pedidos, nos termos do art. 5º da Resolução
PRESI 18/2015, sendo que a data da remessa do processo eletrônico à SECAD-TRF1 será considerada
como a data do protocolo do requerimento.

A escolha do pretendente obedecerá rigorosamente aos critérios de preferência e
desempate previstos no art. 7º da Resolução PRESI 18/2015, a seguir transcrito,  sendo que a
Administração poderá realizar diligências para esclarecimentos:

Art. 7º A destinação dos imóveis residenciais funcionais obedecerá aos seguintes critérios de
preferência e desempate, atinentes à condição do pretendente, nesta ordem:
I – desembargador, pelo critério de antiguidade;
II – juiz federal convocado, pelo critério de antiguidade;
III –  servidor que:
a) ocupar cargo em comissão de nível mais elevado;
b) ocupar cargo em comissão em gabinete de desembargador;
c) tiver maior tempo de serviço no cargo atual;
d) detiver maior antiguidade no Tribunal;
e) possuir maior número de dependentes em sua companhia;
f) tiver maior idade;
g) tiver ingressado com o requerimento há mais tempo.
Parágrafo único. Os servidores que receberem auxílio-moradia, respeitados os critérios de
desempate do art. 7º, terão preferência na ocupação do imóvel.
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O pretendente a permissionário que for classificado em primeiro lugar deverá, no prazo

de 5 dias, contados do envio do processo :
a) apresentar as certidões que afastem as hipóteses de vedação contidas no art. 9º,
inciso I, do Decreto 980, de 11.11.1993.
b) declaração de que o cônjuge/companheiro(a) não ocupa imóvel residencial
funcional.
c) declaração de que não reside com pessoa beneficiária de auxílio moradia.
d) declaração de que não residia em Brasília ou na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE até a data da nomeação.

Carlos Frederico Maia Bezerra
Diretora-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 06/11/2018, às 14:24 (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
7093203 e o código CRC 6BA522B3.
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