
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI - 11225804

Aprova a alteração evolutiva da Instrução Normativa 14-15 – Controle
Patrimonial.

 
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o
constante nos autos do PAe/SEI 0017415-28.2016.4.01.8000,
 

CONSIDERANDO:
 

a) a necessidade de adequar a IN 14-15 – Controle Patrimonial, de 2 de março de
1995, para propiciar mais efetivo controle de bens patrimoniais e céleres procedimentos relacionados;

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

RESOLVE:
 

Art. 1º APROVAR a alteração evolutiva dos Módulos 2, 5, 6 e 7 da IN 14-15 – Controle
Patrimonial, que passam a vigorar com a seguinte redação:

 
[...]
MÓDULO 2 – NORMAS GERAIS
[...]
3.1. É vedada a movimentação de bens de unidade cuja titularidade seja rotativa
em razão de período preestabelecido.
3.1.1. Solicitações de movimentação a que se refere o item 3.1 deverão ser
justificadamente motivadas e serão submetidas à autoridade competente.
[...]
MÓDULO 5 – CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS
[...]
3.7.2.1. Sem prejuízo da comunicação de que trata o item 3.7.2, na lacuna
temporal entre a dispensa de um agente e a designação de outro, deve o
dirigente da unidade superior receber a carga patrimonial ou, no prazo de 5
(cinco) dias, indicar agente para recebê-la.
[...]
4.1. O agente consignatário destinatário terá o prazo de 5 (cinco) dias para
proceder à autorização de que trata a alínea "a.3".
4.1.1. A falta de autorização no prazo estipulado no item 4.1 será considerada
recusa na transferência da carga patrimonial. 
4.2. O não cumprimento do disposto no item 4 deste Módulo sujeitará o agente
consignatário à responsabilização nos termos da legislação vigente.
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[...]
MÓDULO 6 – INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
[...]
8. A manifestação do agente consignatário às ocorrências que não resultarem
em apuração ou imputação de responsabilidade e que dependam de sua ação
exclusiva deverá ser apresentada de maneira conclusiva em até 5 (cinco) dias
úteis, a contar da data de notificação.
MÓDULO 7 – BENS NÃO LOCALIZADOS/AVARIADOS
[...]
7. O agente consignatário deverá manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
em todas as fases tratadas neste módulo.
 

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 , em
17/09/2020, às 17:11 (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
11225804 e o código CRC 950E846B.
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