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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 18

Dispõe sobre a administração, a destinação e o uso dos imóveis
residenciais funcionais da reserva técnica do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, indispensáveis aos serviços.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais previstas no art. 21, IX, do Regimento Interno e tendo em vista o constante
do Processo Administrativo Eletrônico - PAe/Sei 0009057-11.2015.4.01.8000,

CONSIDERANDO:

a) a Lei 8.025, de 12/04/1990, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis
residenciais de propriedade da União, e dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados no Distrito
Federal e dá outras providências;

b) o Decreto 980, de 11/11/1993, que dispõe sobre a cessão de uso e a administração de
imóveis residenciais de propriedade da União a agentes políticos e servidores públicos federais, e dá
outras providências;

c) o Decreto 7.469, de 4/5/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e instituir o Programa Especial de
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal;

d) a Resolução STJ 33 de 1º/10/2012 que dispõe sobre a administração, a destinação e o
uso dos imóveis residenciais funcionais da reserva técncia do Superior Tribunal de Justiça, indispensáveis
aos serviços;

e) a Resolução CNJ 199, de 7/10/2014, que regulamenta a concessão de ajuda de custo
para moradia no âmbito do Poder Judiciário;

f) a Resolução CJF/RES-2014/310 de 7/10/2014, que dispõe sobre a concessão de
ajuda de custo para moradia aos membros da magistratura federal,

RESOLVE:

Art. 1º A destinação e o uso dos imóveis residenciais funcionais que constituem a
reserva técnica do Tribunal, indispensáveis aos serviços, serão regidos pela presente resolução e, no que
couber, pela Lei n. 8.025, de 12 de abril de 1990, e pelo Decreto n. 980, de 11 de novembro de 1993.

   CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 2º Os imóveis residenciais funcionais da reserva técnica do Tribunal serão
administrados pela Secretaria de Administração, cabendo-lhe para tanto:

 I – zelar pela boa manutenção dos imóveis;

 II – dar cumprimento às obrigações formais e financeiras relativas aos imóveis perante
os órgãos competentes;

III – realizar vistorias inicial, intermediárias e final do imóvel para as finalidades
previstas no inciso III do art. 13 e nos incisos I e VI do art. 14;

IV – entregar ao permissionário, no início da ocupação, as chaves do imóvel, colhendo
a assinatura no termo citado no art. 13;

V – estabelecer os entendimentos necessários com o permissionário durante o período
de ocupação, visando à solução dos problemas que envolverem o imóvel.

Art. 3º Poderão ser permissionários de uso de imóvel residencial funcional o
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desembargador, juiz federal convocado e o servidor cedido ou o sem vínculo, ocupantes de cargo em
comissão de nível igual ou superior a CJ-1, que não residam em Brasília ou na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE até a data da nomeação e atendam os seguintes
requisitos:

I – o cônjuge ou companheiro(a) não ocupar imóvel residencial funcional;

II – o permissionário ou pessoa que com ele resida não receberem auxílio-moradia.

CAPÍTULO II
Da Disponibilidade e Destinação dos Imóveis

Art.  4º A disponibilidade de imóvel será divulgada no Boletim de Serviço e na
intranet.

Art. 5º O pedido de imóvel será protocolado pelo interessado no prazo de até 15 dias,
contado a partir da divulgação de que trata o artigo anterior.

Art. 6º Recebidos os pedidos de imóvel, o Tribunal realizará a classificação dos
pretendentes, de acordo com os critérios de preferência e desempate, promovendo a sua divulgação.

§ 1º O pretendente a permissionário que for classificado em primeiro lugar deverá
comprovar as exigências do art. 3º e apresentar documentos e certidões previstas no Decreto 980, de
11/11/1993,

§ 2º Não atendendo o disposto no parágrafo 1º deste artigo, no prazo de 5 (cinco) dias,
será convocado o pretendente classificado na posição seguinte.

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.

Art. 8º A destinação de imóvel será feita por meio de portaria de permissão de uso
expedida pelo presidente do Tribunal.

Art. 9º Destinado o imóvel, a área de engenharia e manutenção procederá a sua
vistoria, registrando minuciosamente em relatório técnico descritivo suas condições de conservação, de
seus acessórios, utensílios e demais equipamentos que o integrem, bem como as benfeitorias porventura
existentes.

Art. 10. A ocupação do imóvel residencial funcional será precedida de assinatura do
respectivo Termo de Outorga de Permissão de Uso e entrega das chaves, com o imóvel em perfeito estado
de conservação e limpeza.

Art. 11. O ocupante de imóvel poderá solicitar a troca por outro, desde que haja
disponibilidade, observados os requisitos e a ordem de preferência e desempate estabelecidos nesta
resolução.

Art. 12. O presidente do Tribunal poderá declarar a destinação exclusiva de
determinados imóveis a desembargadores federais.
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CAPÍTULO III
Das Obrigações dos Permissionários

Art. 13. O permissionário, ao receber as chaves do imóvel, deverá assinar Termo de
Outorga de Permissão de Uso, declarando:

I – ter recebido as chaves do imóvel;

II – ter recebido cópia da presente resolução, cujas regras aceita integralmente;

III – concordar com o termo de vistoria descritivo do imóvel;

IV – autorizar a consignação em folha de pagamento das taxas e ocupação e
conservação relativas à unidade outorgada.

Art. 14. São obrigações do permissionário:

I – zelar pela boa conservação do imóvel durante a ocupação, de modo a restituí-lo nas
mesmas condições de habitabilidade recebidas, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal;

II – observar as normas de boa vizinhança e de urbanidade, bem como os bons
costumes vigentes na localidade do imóvel;

III – aderir à convenção do condomínio, ou equivalente, quando for o caso;

IV – destinar o imóvel a fins exclusivamente residenciais;

V –  não transferir a ocupação do imóvel a terceiros;

VI – permitir a realização de vistorias no imóvel por parte da administração;

VII – pagar pontualmente os encargos relativos à ocupação do imóvel, tais como:

a) taxa de uso;

b) despesas de manutenção mensal relativas às áreas de uso comum, tais como
zeladoria, consumo de água e energia elétrica e seguro contra incêndio;

c) quota de condomínio, quando existir, hipótese em que não será devido o pagamento
previsto na alínea anterior, caso as despesas estejam incluídas na quota de condomínio;

d) despesas relativas a consumo de gás, água e energia elétrica do próprio imóvel;

e) tributos e demais taxas incidentes sobre o imóvel.

§ 1º A quota de que trata a alínea c será paga diretamente ao condomínio.

§ 2º As despesas extraordinárias de condomínio serão pagas pelo Tribunal ao
administrador do condomínio.

§ 3º Além das obrigações definidas neste artigo, fica o permissionário sujeito, no que
couber, às normas previstas no art. 23 da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre a
locação dos imóveis urbanos.

§ 4º Os encargos devidos pelo permissionário serão pagos proporcionalmente,  a partir
da assinatura do Termo de Outorga de Permissão de Uso a que se refere o art. 13.

§ 5º Durante a vigência do termo de outorga de permissão de uso, a  conservação,
manutenção, reparações e consertos da unidade ocupacional serão realizados pelo permissionário às suas
expensas, exceto quando relacionados a equipamentos e instalações incorporados ao  imóvel.

§ 6º É vedado ao permissionário:

a) realizar obras ou benfeitorias que alterem a feição original do imóvel sem a prévia e
expressa autorização da adminsitração do Tribunal.

b) ceder, total ou parcialmente, a qualquer título ou forma, o imóvel que lhe tenha sido
destinado.

Art. 15. O desembargador  e o juiz federal convocado ficam isentads do pagamento da
taxa de uso prevista no art. 14, inciso VII,  alínea "a".

CAPÍTULO IV
Da Extinção da Permissão
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  Art. 16. Cessará, de pleno direito, a permissão de uso do imóvel quando o
permissionário:

I – for exonerado ou destituído do cargo que o habilitou ao uso do imóvel;

II – aposentar-se;

III – falecer;

IV – entrar em gozo de licença para tratar de interesses particulares;

V – não assinar o Termo de Outorga de Permissão de Uso no prazo de 30 dias, contado
da publicação da portaria de permissão de uso, sem motivo justificado;

VI – atrasar, por prazo superior a três meses, o pagamento dos encargos relativos à
ocupação do imóvel;

VII – passar a residir com pessoa que receba auxílio-moradia ou ocupe imóvel
residencial funcional.

 Parágrafo único. O permissionário afastado do cargo que o habilitou poderá continuar
ocupando o imóvel, caso seja nomeado para outro cargo cujo nível esteja incluído no caput do art. 3º.

 Art. 17. Cessado o direito à ocupação, a administração fará publicar ato declaratório do
término da permissão de uso do imóvel.

§ 1º Até a restituição do imóvel o ocupante permissionário responsabiliza-se pelos
pagamentos previtos no art. 14, inciso VII desta Resolução, cobrados pro rata temporis.

§ 2º Não devolvido o imóvel funcional ou restituído com atraso, o Tribunal poderá, sem
prejuízo do disposto no § 3º deste artigo, promover as medidas disciplinares ou judiciais cabíveis.

§ 3º Quando da restituição do imóvel à administração do Tribunal, a  área de
Engenharia e Manutenção  efetuará vistoria final e, caso sejam constatados danos ou prejuízos, o ex-
ocupante ficará responsável pelo pagamento de todos os reparos, serviços e substituições de peças e
acessórios, necessários à total recuperação do imóvel.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

 Art. 18. As taxas de uso e as despesas de manutenção dos imóveis administrados pelo
Tribunal são as mesmas praticadas pela Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, cabendo à Secretaria de Recursos Humanos proceder a consignação
em folha de pagamento do permissionário.

Parágrafo único. As despesas de manutenção dos imóveis funcionais desocupados serão
pagas pelo Tribunal

Art. 19. As vistorias constantes do art. 2º, inciso III, desta Resolução, poderão ser
acompanhadas pelo permissionário ou por pesssoa por ele autorizada.

Art. 20. Aplica-se, no que couber, o disposto nesta Resolução a imóveis obtidos por
meio de convênios com outros órgãos públicos.

Art. 21. O Termo de Outorga de Permissão de Uso integra o Anexo I desta Resolução.

Art. 22. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do Tribunal, ouvido o
diretor-geral da Secretaria.

Art. 23. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a
Portaria Diges/Presi 215 de 5/10/2000 e a Portaria Presi 600-09 de 14/01/2009.

 

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente
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TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO N.  

 

Data:

 

 

Permissionário: Cargo:

Endereço do imóvel funcional:
Portaria:

 

Relatório Técnico :

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 21/05/2015, às 13:53 (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 0669562 e o código CRC 70BA9897.

ANEXO I - TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARO, neste ato, ter recebido da Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região – SECAD as chaves do imóvel funcional acima mencionado, outorgado
mediante a Portaria supracitada, expedida pelo Presidente deste Tribunal, Exmo. Sr. Desembargador
Federal              , para ocupação temporária, enquanto estiver no exercício do cargo para o qual fui
nomeado, manifestando minha ciência e plena aceitação dos dispositivos legais, nos termos do Decreto n.
980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores que venham a disciplinar o uso de imóveis
residenciais funcionais, da Resolução Presi 18/2015, ressaltando as seguintes condições:
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I – o permissionário concorda com os termos do Relatório Técnico Descritivo do
Imóvel que lhe foi destinado, elaborado pela Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENG, o qual
passa a fazer parte integrante deste termo, como se nele transcrito fosse;

 

II – é faculdade da Administração, quando julgar oportuno, avaliar, por meio de
relatório, o estado em que se encontra a unidade funcional outorgada para ocupação, bem como dever do
permissionário autorizar a realização das vistorias com esta finalidade;

 

III – o uso da unidade outorgada é exclusivamente para fins residenciais, cabendo ao
beneficiário da outorga o pagamento de despesas relativas à quota de condomínio, tributos e taxas
incidentes sobre a unidade, consumo de energia, encargos de conservação e todos os demais previstos
como deveres do permissionário e a estes relativos;

 

IV – cabe ao beneficiário da outorga comunicar ao Tribunal eventuais causas de perda
do direito de uso do imóvel outorgado;

 

V – extinta a permissão de uso, o imóvel será restituído, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial nos prazos e condições estipulados no art. 16, § 3º do Decreto n.980,
de 11 de novembro de 1993.

 

VI – é vedada ao permissionário, sem autorização prévia da Administração, a realização
de obras e/ou serviços na unidade funcional que impliquem alteração das características do imóvel, salvo
na ocorrência de força maior ou caso fortuito;

 

VII – o permissionário autoriza a consignação em folha de pagamento das taxas de
ocupação e conservação relativas à unidade outorgada.

 

 

Brasília-DF,       

 

 

____________________________________

 

Permissionário
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DECLARO, neste ato, ter recebido da Secretaria de Administração do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região – SECAD as chaves do imóvel funcional acima mencionado, outorgado mediante
a Portaria supracitada, expedida pelo Presidente deste Tribunal, Exmo. Sr. Desembargador
Federal              , para ocupação temporária, enquanto estiver no exercício do cargo para o qual
fui nomeado, manifestando minha ciência e plena aceitação dos dispositivos legais, nos termos
do Decreto n. 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores que venham a
disciplinar o uso de imóveis residenciais funcionais, da Resolução Presi 18/2015, ressaltando
as seguintes condições:

 

I – o permissionário concorda com os termos do Relatório Técnico Descritivo do Imóvel que lhe
foi destinado, elaborado pela Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENG, o qual passa a
fazer parte integrante deste termo, como se nele transcrito fosse;

 

II – é faculdade da Administração, quando julgar oportuno, avaliar, por meio de relatório, o
estado em que se encontra a unidade funcional outorgada para ocupação, bem como dever do
permissionário autorizar a realização das vistorias com esta finalidade;

 

III – o uso da unidade outorgada é exclusivamente para fins residenciais, cabendo ao
beneficiário da outorga o pagamento de despesas relativas à quota de condomínio, tributos e
taxas incidentes sobre a unidade, consumo de energia, encargos de conservação e todos os
demais previstos como deveres do permissionário e a estes relativos;

 

IV – a aquisição de imóvel próprio pelo permissionário, por cônjuge ou companheiro amparado
por lei, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, no Distrito Federal,
implicará a perda automática do direito de uso do imóvel outorgado, cabendo ao beneficiário da
outorga apresentar, anualmente, quando solicitado, na Secretaria de Administração, as
certidões negativas de imóveis no Distrito Federal;

 

V – extinta a permissão de uso, o imóvel será restituído, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial nos prazos e condições estipulados no art. 16, § 3º do Decreto n.980, de
11 de novembro de 1993.
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VI – a não devolução do imóvel nas condições estipuladas implicará a cobrança de multa legal,
equivalente a dez vezes o valor da taxa de uso, novamente aplicada a cada período de trinta
dias, conforme letra “e”, inciso I, art. 15 da Lei n. 8.025, de 12 de abril de 1990, e § 5º do art. 16
do Decreto n. 980, de 11 de novembro de 1993. Não devolvido o imóvel funcional ou restituído
com atraso, será promovida, se couber, a abertura de sindicância para apuração de eventual
infração disciplinar, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis;

 

VII – é vedada ao permissionário, sem autorização prévia da Administração, a realização de
obras e/ou serviços na unidade funcional que impliquem alteração das características do imóvel,
salvo na ocorrência de força maior ou caso fortuito;

 

VIII – o permissionário autoriza a consignação em folha de pagamento das taxas de ocupação e
conservação relativas à unidade outorgada.

 

Brasília-DF,       

 

 

____________________________________

Permissionário
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