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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Ciente quanto ao pedido formulado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do
Pará - FASEPA, por meio do Ofício 523/2021 (13916396), bem como acerca dos termos do Despacho
SECAD 13953263.

 
Considerando o alcance do interesse público e social através da medida ora

implementada e, ainda, a natureza jurídica da entidade interessada como Fundação Pública do Estado do
Pará, e tendo em vista o disposto  no inciso III do art. 8º do Decreto Federal nº 9.373/2018, com redação
dada pelo de nº 10.340/2020, que permite a doação de bens inservíveis por órgãos públicos a tais entidades
da Administração Pública Indireta, acolho e ratifico a providência para cadastramento da FASEPA na
qualidade de eventual e futura beneficiária de equipamentos de informática em processos autuados para
desfazimento por esta Seccional, do que deve ser a entidade cientificada mediante expedição de ofício.  

 
Importante ressaltar que citada fundação deverá participar de edital de desfazimento em

igualdade de condições com as demais interessadas que se habilitarem ao procedimento de doação,
inclusive quanto aos critérios de preferência e desempate, nos termos dos normativos pertinentes, ficando
autorizada esta Seccional a manter contato com a mesma sempre que houver a intenção/publicação de
desfazimentos de equipamentos de informática, para que possa colher a confirmação formal de seu
interesse no recebimento destes, em tudo observada a isonomia e a maior quantidade possível de
beneficiários atendidos pela doação.  

 
Ciência à SECAD e à interessada.
 
À SESUD/DIREF para as providências devidas.
 
Publique-se.
 

José Airton de Aguiar Portela
Juiz Federal Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
17/09/2021, às 15:19 (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
14002697 e o código CRC 5FAA9F40.
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