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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Ciente da Ata SJPA-SEMAT 12108383, cujos termos adoto como razões de decidir.
 
Preliminarmente, pelo princípio da eficiência, entendo que, embora o edital 9588153 não

tenha expressamente previsto a possibilidade de transferência do lote de bens ociosos a órgãos da
Administração Pública Federal Direta, essa lacuna foi suprida com a divulgação do edital no SIAFI informada
pela comissão.  

 
Cabe destacar que a alienação de bens atualmente inservíveis às finalidades do órgão se

revela um imperativo, sobretudo quando tal conduta é indispensável ao alcance do interesse coletivo por ele
tutelado, no caso a liberação de espaço físico ocupado sem utilidade nas dependências desta Seção Judiciária,
com a consequente otimização desses locais e dos serviços ali prestados, que, em última análise, são
destinados à sociedade.

 
Assim, quanto à proposta de consulta a organizações da sociedade civil de interesse público

e associações ou cooperativas que atendam aos requisitos do Decreto nº 5.940/2006, delibero por seu
cabimento, porque razoável no caso concreto, considerando, em analogia, que o Art. 8º, III, do Decreto
9.373/2018, com nova redação dada pelo de nº 9.813/2019 já previa a doação dessa categoria de bens a
quaisquer daquelas entidades, sendo que, caso frustrada tal providência, determino que poderá ser o material
irrecuperável descartado através da modalidade de alienação por inutilização, em atendimento ao interesse
público, com a juntada no presente processo de justificativa e de termo circunstanciado correspondente.

 
Da mesma sorte, o raciocínio estabelecido no parágrafo anterior aplica-se em relação ao lote

de bens ociosos, tendo em vista as lacunas da lei e, ainda, a irremediável necessidade pública do desfazimento
em questão e o caráter razoável, moral e eficiente da medida ora adotada, a qual se mostra inevitável e ao
mesmo tempo não prejudicial à Administração, observando, portanto, a finalidade pública por ela almejada.

 
À Comissão Especial de Desfazimento para cumprimento das providências sugeridas na ata

de reunião em referência.
 
À SESUD/DIREF para acompanhamento e providências devidas.
 
Publique-se. Cumpra-se.

 

José Airton de Aguiar Portela
Juiz Federal Diretor do Foro da SJPA
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Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
18/01/2021, às 15:49 (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
12153155 e o código CRC EA047D92.
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