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MÓDULO 1 – GENERALIDADES

TÍTULO I – REFERÊNCIAS
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1. Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
2. Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições.
3 . Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
4. Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei 9.605,
de fevereiro de 1998 e dá outras providências.
5. Decreto 9.373, de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação
e a disposição final ambientalmente adequada de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.
6 . Resolução 462, de 6 de novembro de 2017, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a
administração de bens móveis no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
 
TÍTULO II – FINALIDADE
1. Esta Instrução Normativa – IN tem por finalidade disciplinar as atividades relacionadas com o desfazimento de
bens móveis do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e das seções e subseções judiciárias a ele vinculadas.
 
TÍTULO III – CONVENÇÕES
1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é mencionado nesta Instrução Normativa – IN apenas como
Tribunal, as seções judiciárias jurisdicionadas como seções e as subseções judiciárias como subseções.
2. Os órgãos componentes da estrutura organizacional são referenciados como áreas ou unidades, seguidas da
devida especificação.

2.1. A Secretaria de Administração do Tribunal, as secretarias administrativas das seções judiciárias e
unidades administrativas das subseções são mencionadas como área de administração.

3. Os titulares dos órgãos/unidades administrativas são referenciados como dirigentes e os funcionários como
servidores.
4. A Comissão de desfazimento é referenciada apenas como comissão.
5. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal é referenciado apenas como Siafi.
 
TÍTULO IV – CONCEITOS
1 . Alienação é a transferência de domínio de bens a terceiros, a título gratuito ou oneroso, mediante venda,
permuta, dação em pagamento ou doação.
2 . Bem antieconômico é o material que tem manutenção onerosa ou rendimento precário, em razão de uso
prolongado ou desgaste prematuro, ou que esteja avariado e os custos acumulados de recuperação, durante sua
vida útil, orcem mais do que 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor de mercado ou, ainda, aquele
considerado obsoleto.
3. Bem irrecuperável é o material que não puder mais ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda
das características físicas ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.
4. Bem móvel é a designação genérica para material permanente ou de consumo destinado a desfazimento.
5. Bem ocioso é o material que, embora se apresente em perfeitas condições de uso, não esteja sendo utilizado.
6. Bem recuperável é o material cuja recuperação é possível, orçando-se o conserto em até 50% (cinquenta por
cento) de seu valor de mercado, ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação.
7 . Bem recuperável (veículo) é o bem cuja recuperação é possível, orçando-se o conserto em até 60%
(cinquenta por cento) de seu valor de mercado.
8. Bem suscetível de desfazimento é todo bem ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável.
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9. Cessão é a transferência gratuita de posse e troca de responsabilidade, permitida entre órgãos do Poder
Judiciário e entre órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional
integrantes de quaisquer dos demais Poderes da União.
10. Dação em pagamento é a alienação de bem a título oneroso, mediante licitação, em substituição à prestação
pecuniária ou parte dela, relativa à obrigação contraída pela Administração.
11. Descarte é a renúncia ao direito de propriedade de bem classificado como irrecuperável, em decorrência da
impossibilidade ou inconveniência de alienação.
12. Desfazimento consiste na transferência do domínio de bens a terceiros mediante transferência, cessão,
alienação ou renúncia a esse direito.
13. Doação é a transferência gratuita de propriedade, conforme disposição desta norma.
14. Inutilização é a renúncia ao direito de propriedade que consiste na destruição total ou parcial de bem que
ofereça ameaça vital para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou inconvenientes de qualquer natureza para a
Administração Pública.
15. Permuta é a alienação de bem a título oneroso mediante recebimento de outro bem de valor correspondente
cujo emprego atenda à finalidade da Administração e ao interesse público.
16. Transferência é modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, de uma unidade
da Justiça Federal para outra, ambas pertencentes ao órgão 12000, conforme classificação de órgãos constante
do Siafi, transação "CONORGAO".
 

MÓDULO 2 - NORMAS GERAIS

TÍTULO I – COMPETÊNCIA
1. A competência para autorizar o desfazimento de bens suscetíveis de alienação, no Tribunal, é do diretor-geral
e, nas seções e subseções, é do diretor de foro.
2. A formalização do processo de alienação e a responsabilidade pelos registros contábeis e nos sistemas de
controle pertinentes é de competência da área de material ou patrimônio, conforme a natureza do bem.
3. O processo de desfazimento será conduzido por comissão de desfazimento, integrada por, no mínimo, 3 (três)
servidores como membros efetivos.

3.1. Onde não houver pessoal suficiente, poderá ser indicado servidor para realizar os procedimentos
relativos à alienação.
3.2. É vedada a participação de servidores lotados nas unidades de auditoria interna na composição da
comissão.
3.3. À comissão compete realizar a avaliação dos bens, quando necessário, nos termos previstos no
Título VI do Módulo 2.

 
TÍTULO II – CLASSIFICAÇÃO DOS BENS
1. Os bens suscetíveis de desfazimento serão analisados pela comissão, que verificará se foram devidamente
classificados em:

a) ociosos;
b) recuperáveis;
c) antieconômicos;
d) irrecuperáveis.
1.1. As áreas/unidades do Tribunal, seções e subseções, quando solicitado, devem prestar apoio à
comissão para a correta classificação do bem.

2. O parecer ou laudo técnico de classificação do bem deverá conter os seguintes requisitos mínimos:
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a) descrição;
b) marca, modelo, número de série e demais informações necessárias à sua perfeita descrição;
c) número de tombamento;
d) situação/estado de conservação;
e) classificação;
d) observações ou justificativas que subsidiaram a classificação.
 

TÍTULO III – MODALIDADES DE DESFAZIMENTO
1. São modalidades de desfazimento de bens:

a) alienação por venda;
b) alienação por permuta;
c) transferência;
d) cessão;
e) alienação por doação;
f) alienação por dação em pagamento;
g) inutilização;
h) descarte.

2. A escolha da forma de alienação deverá ser justificada quanto ao interesse público, com avaliação da
oportunidade e conveniência e, no caso de doação, devem estar presentes razões de interesse social.
 
TITULO IV – REGISTROS E CONTROLE CONTÁBIL
1. Os registros contábeis relativos ao desfazimento, de responsabilidade da unidade de material e/ou patrimônio,
serão realizados em conformidade com as instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e os respectivos
documentos juntados ao processo.

1.1. As orientações contábeis elaboradas pela área de análise contábil e controle do Tribunal deverão ser
observadas.
1.2. Em caso de dúvidas quantos aos procedimentos específicos, deverá ser consultada a área de análise
contábil do Tribunal ou seção.

 
TÍTULO V – MEDIDAS DE CONTROLE
1. As despesas com o carregamento e o transporte dos bens alienados correrão às expensas do beneficiado e a
retirada deverá ser efetuada em horário previamente agendado com a unidade de material/patrimônio.

1.1. Para bens alienados por doação, em situações excepcionais devidamente justificadas, as despesas
poderão ser efetuadas pelo órgão doador, desde que autorizadas pela autoridade administrativa.

2. No desfazimento de veículos, 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.
3. As plaquetas de tombamento ou qualquer outra forma de identificação da propriedade dos bens devem ser
removidas, cabendo à unidade de material ou patrimônio verificar o cumprimento do disposto nesta norma.
 
TÍTULO VI – AVALIAÇÃO DE BENS
1. Os procedimentos de avaliação obedecerão às orientações da Secretaria do Tesouro Nacional.
2. A avaliação do material inservível deverá ser feita em conformidade com o valor de mercado do bem
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atualizado.
2.1. Nas transferências de propriedade a título gratuito, tais como doação, cessão e transferência, será
permitida a avaliação pelo valor contábil do bem a ser alienado.

3. A avaliação pelo valor de mercado será realizada pela comissão de que trata o Módulo 2, Título I, item 3,
observando-se o menor valor entre:

a) a média dos valores de, pelo menos, três propostas de fornecedores do ramo, podendo ser utilizados
orçamentos colhidos na internet;
b) o valor de aquisição do bem atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (IBGE);
3.1. Na ausência do índice referido na alínea b, poderá ser utilizado outro que venha substituí-lo.
3.2. Na avaliação devem ser considerados a marca, o modelo, o ano de fabricação e as características
do bem.
3.3. Quando da avaliação do bem original a que se refere o item 3.2, alternativamente, poderá ser
adotado o valor de mercado de bem similar que cumpra as mesmas finalidades.
3.4. Quando necessário, a comissão poderá solicitar avaliação por profissional especialista ou servidor
especializado, segundo as peculiaridades do bem, como aspectos artísticos, históricos e tecnológicos.

4. O termo de avaliação do bem deverá conter os seguintes requisitos mínimos:
a) descrição;
b) marca, modelo, número de série e demais informações necessárias à sua perfeita descrição;
c) número de tombamento;
d) classificação;
e) valor.
 

TÍTULO VII – BAIXA PATRIMONIAL
1. A baixa patrimonial poderá ocorrer por desfazimento ou por apuração pela não localização de bens, nos
termos da IN 14-15, em processo administrativo instruído com a justificativa correspondente.
2. O número de patrimônio de um bem baixado não será aproveitado para nenhum outro bem.
 

MÓDULO 3 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DEMAIS REQUISITOS

TÍTULO I – INSTRUÇÃO COMUM
1. Do processo administrativo para o desfazimento de bens do acervo do Tribunal ou das seções e subseções,
em qualquer das modalidades estabelecidas nesta IN, fazem parte:

a) a proposição fundamentada para desfazimento;
b) a relação do bem a ser alienado com sua classificação;
c) a autorização da autoridade competente para o desfazimento;
d) o ato de designação da comissão, quando for o caso;
e) o parecer da comissão, quando for o caso;
f) o parecer da área técnica, quando for o caso;
g) a comprovação de publicação do aviso de desfazimento, quando for o caso;
h) os demais documentos exigidos para cada uma das modalidades de desfazimento previstas nesta IN;
i) o termo de baixa (conforme a modalidade), que deverá conter os dados abaixo e ser assinado por
ambas as partes:

i.1) tipo de baixa;
i.2) numeração sequencial e distinta;
i.3) número do processo;
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i.4) identificação do órgão emitente;
i.5) identificação do recebedor, exceto em caso de inutilização, descarte e não localização de
bens confirmada em processo de apuração, nos termos da IN 14-15;
i.6) identificação do bem com número de tombo (não aplicável para materiais de consumo),
descrição, valor histórico e contábil;

j) a comprovação da baixa patrimonial dos bens e os respectivos lançamentos contábeis;
k) nas alienações de veículos, 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.
1.1. O termo de baixa a que se refere a alínea "i" deste item será assinado por ambas as partes.

 
TÍTULO II – ALIENAÇÃO POR VENDA
1. Os procedimentos para alienação por venda de bens nortear-se-ão pelas normas aplicáveis às licitações e aos
contratos da Administração Pública.
2. Devem ser anexados ao processo administrativo, além dos documentos indicados no Título I deste Módulo e
daqueles previstos nas normas citadas no item 1 deste Título:

a) a avaliação dos bens nos termos desta IN;
b) o recibo de venda;
c) a comprovação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor.
 

TÍTULO III – ALIENAÇÃO POR PERMUTA
1. Os procedimentos para alienação por permuta de bens nortear-se-ão pelas normas aplicáveis às licitações e
aos contratos da Administração Pública.
2. A permuta é permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública.
3. A permuta de bens obedecerá a conveniência administrativa e somente será realizada quando se tratar de bens
classificados como ociosos ou recuperáveis.
4. Devem ser anexados ao processo administrativo, além dos documentos indicados no Título I deste Módulo e
daqueles previstos nas normas citadas no item 1 deste Título:

a) a avaliação dos bens nos termos desta IN;
b) o registro da incorporação, conforme regra aplicável ao bem.
 

TÍTULO IV – TRANSFERÊNCIA/CESSÃO
1. A cessão é permitida entre órgãos do Poder Judiciário e entre órgãos ou entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional integrantes de quaisquer dos demais Poderes da União.
2. A transferência é permitida entre unidades gestoras pertencentes ao órgão Justiça Federal, conforme
classificação constante do Siafi.
3. A transferência e a cessão de bens obedecerão à conveniência administrativa e somente serão realizadas
quando se tratar de bens classificados como ociosos ou recuperáveis.

3.1. A oferta desses bens, caso não haja previsão de utilização, venda, permuta ou dação em pagamento,
será realizada mediante publicação no Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet), pelo
sistema de mensagens do Siafi, e publicada no portal de internet do cedente, observadas as demais
condições e a ordem de preferência desta norma.
3.2. Será admitida a destinação de bens classificados como antieconômicos por transferência ou cessão
desde que o interessado justifique a viabilidade econômica da manutenção do bem por sua unidade
gestora.

4. Devem ser anexados ao processo administrativo, além dos documentos indicados no Título I deste Módulo:
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a) o pedido do órgão interessado;
b) a manifestação da unidade responsável pelo bem, com a devida justificativa;
c) a instrução pela unidade de patrimônio;
d) a avaliação dos bens, nos termos desta Instrução Normativa.

 
TÍTULO V – ALIENAÇÃO POR DOAÇÃO
1. A doação de bens será realizada exclusivamente para fins e uso de interesse social, segundo prévia avaliação
de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação,
consoante parecer da comissão.
2.  Os bens classificados como ociosos ou recuperáveis remanescentes do desfazimento por cessão/transferência
e os demais bens classificados no Título II do Módulo 2, item 1 podem ser doados para outro órgão ou entidade
da Administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como para empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições
filantrópicas e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

2.1. A doação, em anos eleitorais, observará as disposições contidas na Lei 9.504/1997.
3. Os bens a serem alienados por doação deverão, quando cabível, ser divididos em lotes.
4. A íntegra do aviso de desfazimento será publicada na internet, no sítio do Tribunal, das seções e das subseções
e veiculada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, por meio de
mensagem resumida do respectivo edital, que deverá conter:

a) prazos;
b) objeto, com a descrição e regras para vistoria;
c) condições de participação e habilitação;
d) critérios para classificação e desempate;
e) critérios para retirada dos bens;
f) disposições gerais.

5. O atendimento aos pedidos de doação obedecerá à seguinte ordem de preferência:
a) órgãos da Justiça Federal;
b) órgãos do Poder Judiciário da União;
c) órgãos da Administração Pública federal, autarquias e fundações;
d) órgãos da Administração Pública estadual ou do Distrito Federal;
e) órgãos da Administração Pública municipal.
f) entidades beneficentes de assistência social e organizações da sociedade civil de interesse público.

6. Havendo mais de um órgão do mesmo grau de preferência interessado por um bem ou lote específico, o
atendimento será feito por sorteio das solicitações.
7. Havendo mais de uma entidade beneficente de assistência social ou organização da sociedade civil de interesse
público interessadas nos mesmos lotes de doação, estes serão sorteados entre as instituições participantes.
8. O sorteio será realizado em sessão pública, na data marcada para abertura do edital.
9. O sorteio obedecerá à ordem numérica dos lotes, sendo que, para cada lote a ser sorteado, serão excluídos os
órgãos ou entidades já contemplados no mesmo aviso de desfazimento, exceto se todos os órgãos ou entidades
interessados no lote a ser sorteado já tiverem sido contemplados.
10. Os nomes dos órgãos ou entidades agraciados com a doação deverão ser publicados na internet, no sítio do
doador, em prazo determinado no edital.
11. Sempre que ocorrer doação às organizações da sociedade civil de interesse público, a autoridade
responsável comunicará o fato ao Ministério Público – Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e
Entidades de Interesse Social.
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12. Na hipótese de doação aos órgãos ou entidades da Administração Pública de qualquer dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o processo administrativo deve conter, além dos
documentos indicados no Título I deste Módulo:

a) o pedido de doação formulado pela autoridade competente para autorizar a incorporação dos bens no
acervo do órgão postulante;
b) o parecer da comissão;
c) a comprovação da diplomação do prefeito, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, em se tratando
de doação à prefeitura municipal.
12.1. O pedido de doação deverá indicar o nome da pessoa jurídica de direito público, o CNPJ,
endereço, telefone, nome do representante legal e a pessoa credenciada que detenha poderes para
assinar o termo de doação e receber os bens.
12.2. O pedido de doação será apresentado juntamente com os seguintes documentos em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou,
ainda, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, conforme dispõe o art. 32, caput, da Lei
8.666/1993 e o art. 22, § 3º, da Lei 9.784/1999:

a) documentos pessoais do representante legal;
b) cópia do ato de designação do representante legal;
c) cópia do ato que lhe dá competência para praticar os atos decorrentes como donatário.

13. Na hipótese de doação a Entidade Beneficente de Assistência Social (Ebas) ou Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), o processo administrativo deve conter, além dos
documentos indicados no Título I deste módulo o pedido de doação, que deverá indicar o nome da
pessoa jurídica de direito privado, o CNPJ, o endereço, o telefone, o nome do representante legal
e da pessoa credenciada que detenha poderes para assinar o termo de doação e receber os
bens.

13.1. O pedido de doação deverá ser apresentado juntamente com os seguintes documentos em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial, conforme dispõe o art. 32, caput, da Lei 8.666/1993 e o art.
22, § 3º, da Lei 9.784/1999:

a) estatuto, regimento ou ato correspondente no qual estejam expressos os poderes do
representante legal para exercer direitos e assumir obrigações em nome da pessoa jurídica;
b) certificado de filantropia, quando se tratar de Ebas;
c) certidão de qualificação emitida pelo Ministério da Justiça, quando se tratar de Oscip;
d) certidão negativa de débito com os tributos federais e com o FGTS;
e) parecer da comissão.

14. Deve ser anexada ao processo administrativo, além dos documentos indicados no Título I deste módulo, a
avaliação dos bens, nos termos desta IN.
 
TÍTULO VI – ALIENAÇÃO POR DAÇÃO EM PAGAMENTO
1. Os procedimentos para alienação por dação em pagamento de bens nortear-se-ão pelas normas aplicáveis às
licitações e aos contratos da Administração Pública.
2. Deve ser anexada ao processo administrativo, além dos documentos indicados no Título I deste Módulo e
daqueles previstos nas normas citadas no item 1 deste Título, a avaliação dos bens, nos termos desta IN.
 
TÍTULO VII – INUTILIZAÇÃO
1. A autoridade competente pode renunciar ao direito de propriedade, por meio de inutilização, quando a
Comissão verificar que o bem oferece ameaça vital para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou inconvenientes
de qualquer natureza para a Administração Pública, tais como:
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a) contaminação por agentes patológicos, sem possibilidade de recuperação por assepsia;
b) infestação por insetos nocivos, com risco para outro material;
c) natureza tóxica ou venenosa;
d) contaminação por radioatividade;
e) perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros.

2. A destinação observará a natureza da ameaça, devendo ser verificadas as normas correlatas.
2.1 Aplica-se o disposto neste Título aos símbolos nacionais, bem como armas, munições, materiais
pirotécnicos e outros que possam ocasionar perigo ou transtorno, observando-se a legislação e normas
específicas.

3. O processo relativo à inutilização de bens deve conter, além dos documentos indicados no Título I deste
Módulo, aqueles previstos em normas específicas.
 
TÍTULO VIII – DESCARTE
1. Quando a comissão verificar que a inutilização não é obrigatória, a autoridade competente pode determinar a
renúncia ao direito de propriedade, por meio de descarte, após a retirada das partes economicamente
aproveitáveis, quando for o caso.
2. A destinação observará as normas relativas à gestão de resíduos sólidos, com vistas ao seu gerenciamento
ambientalmente adequado.
3. O processo relativo ao descarte de bens deve conter, além dos documentos indicados no Título I deste
Módulo, aqueles previstos em normas específicas.
 

MÓDULO 4 – DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A área de Administração, no Tribunal, seções e subseções, deve manter permanentemente atualizada esta IN,
solicitando à área de modernização administrativa do Tribunal a sua revisão, sempre que a legislação ou
conveniência administrativa o exigir.
2. Os sistemas eletrônicos institucionalizados devem ser permanentemente atualizados, visando ao atendimento
das disposições normativas correlatas à área de gestão patrimonial.
3. O desfazimento dos bens recebidos por doação sob condição deverá obedecer às regras estabelecidas pelo
donatário.
4. Os diretores de foro poderão baixar atos normativos para pormenorizar as regras constantes desta IN, sem,
contudo, suprimir ou descaracterizar seu conteúdo.
5. Os casos omissos nesta IN serão resolvidos pelo diretor-geral, no âmbito do Tribunal, e pela autoridade
competente, nas seções e subseções.
6. Esta IN entrou em vigor originariamente em 02/03/1995, aprovada pelo Conselho de Administração,
conforme Processo Administrativo 0607/95, tendo sido processadas as seguintes alterações:
 

DATA MÓDULO APROVAÇÃO VIGÊNCIA
Julho/2016 III Portaria Presi 241/201605/07/2016
Outubro/2019Todos Portaria Presi 9070943 10/2019

 
7. As alterações ora processadas entram em vigor na forma da Portaria que as aprova, conforme Processo
Administrativo eletrônico 0017417-95.2016.4.01.8000.
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Desembargador Federal KASSIO MARQUES

Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por Kassio Marques , Vice-Presidente no exercício da
Presidência do TRF - 1ª Região, em 24/10/2019, às 18:26 (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
9070942 e o código CRC F3A219E8.
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