
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI - 10409115

Aprova a alteração adaptativa do Módulo 2 – NORMAS GERAIS e do
Módulo 3 – INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DEMAIS
REQUISITOS da Instrução Normativa 14-16 – DESFAZIMENTO DE
BENS MÓVEIS.

 
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª

REGIÃO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso das suas atribuições legais e regimentais e tendo
em vista o constante nos autos do PAe/SEI 0017417-95.2016.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a recomendação do relatório de auditoria constante do PAe-SEI 0007333-

64.2018.4.01.8000 de que seja publicada, nos portais de transparência dos órgãos da Justiça Federal da 1ª
Região, planilha com os parâmetros de avaliação prévia utilizados para identificar a antieconomicidade dos
veículos nos processos administrativos de desfazimento;

b) a necessidade de  adequar a IN 14- 16 – DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS, de
2 de março de 1995, à referida recomendação;

b) o Título IV do Módulo 4 da IN 15-01, de 20 de dezembro de 1990, o qual regulamenta
os procedimentos de revisão das instruções normativas do TRF 1ª Região,

RESOLVE:
Art. 1º APROVAR a alteração adaptativa do Título V – Medidas de Controle do Módulo

2 – Normas Gerais e do Título I – Instrução Comum do Módulo 3 – Instrução Processual e Demais
Requisitos da IN 14-16 – DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS, que passam a vigorar com
a seguinte redação:

 

[...]
MÓDULO  2 – NORMAS GERAIS
[...]
TÍTULO V – MEDIDAS DE CONTROLE
[...]
2. No desfazimento de veículos:

a) caberá à unidade responsável pelo controle da frota de veículos do Tribunal
ou unidade equivalente nas seções e subseções juntar ao processo o
comprovante do comunicado da transferência de propriedade do veículo feito
ao órgão de trânsito da localidade, nos termos do Código de Trânsito
Brasileiro, bem como acompanhar a transferência de domínio ao novo titular;
b) deverá ser publicada no portal de transparência do Tribunal e das Seções e
Subseções Judiciárias a planilha referenciada no Módulo 3, Título 1, item 1,
alínea k, subalínea k.1.

[...]
MÓDULO  3 – INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DEMAIS REQUISITOS
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TÍTULO I – INSTRUÇÃO COMUM
1.[...]

i) o termo de baixa (conforme a modalidade), que deverá conter os dados
abaixo:
[...]
k) nas alienações de veículos:

k.1) planilha com os parâmetros de avaliação prévia demonstrando a
antieconomicidade dos bens;
k.2) a comprovação da entrega do documento de transferência junto ao
órgão de trânsito da localidade, bem como comprovação da
transferência de domínio ao novo titular.

[...]
 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Desembargador Federal FRANCISCO DE ASSIS BETTI 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por Francisco de Assis Betti, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência do TRF - 1ª Região, em 09/09/2020, às 15:55 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, § 2º, 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
10409115 e o código CRC 84F134FE.
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