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I - REFERÊNCIA 

 

01 – IN-14-04 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que cria as Normas de 

Padronização de Classificação de Material. 

II - FINALIDADE 

01 – Classificar os materiais de consumo durável e estabelecer critérios para sua distribuição. 
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01 – Material de Consumo durável é aquele que embora não possua controle patrimonial 

unitário, em razão de sua baixa expressão administrativa, possuem critérios especiais 

de distribuição e controle. 

02 – São classificados como “Consumo Duráveis” os seguintes materiais: 

a) BANDEJA de “nylon” ou tecido para utilização em mastro externo; 

b) BANDEJA de acrílico para papéis; 

c) CESTO para lixo; 

d) CINZEIRO; 

e) ESTILETE; 

f) EXTRATOR DE GRAMPOS; 

g) GRAMPEADOR para grampos 26/6 ou menor; 

h) GUILHOTINA manual ou de mesa para cortar até 50 (cinqüenta) folhas de papel; 

i) LAPISEIRA; 

j) NUMERADOR automático manual; 

l) MARGARIDA (elemento de impressão para máquina de escrever elétrica); 

m) PERFURADOR pequeno para papéis; 

n) PORTA carimbos; 

o) PORTA durex; 

p) PORTA lápis; 

q) PORTA objeto; 

r) REFILADORA; 

s) ROTULADORA para fitas 9 ou 6 mm; 

t) TESOURA. 
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01–  O material de consumo durável será fornecido mediante requisição de material (RM), no 

mesmo formulário em que se requisitar outros materiais de consumo. 

02 – Os materiais de uso individual, tais como: estilete, extrator de grampos, lapiseira, porta 

lápis, etc., serão fornecidos até o número de 01 (um) por funcionário, de acordo com a 

disponibilidade de estoque. 

03 – Os materiais de uso coletivo, tais como: refiladora, guilhotina, numerador, etc., serão 

fornecidos de acordo com os critérios estabelecidos pela área de material e patrimônio e 

a disponibilidade de estoque. 

04 – As margaridas (elementos de impressão de máquinas de escrever elétrica/eletrônica) 

serão distribuídas 01 (uma) por máquina. 

04.1 – os órgãos que necessitarem de mais de um tipo de letra deverão requisitar a 

área de material e patrimônio fundamentando tal necessidade. 

05 – Após a distribuição inicial e observados os critérios dos itens anteriores, somente serão 

fornecidos novos materiais: 

a) mediante a devolução do anteriormente fornecido acompanhado de RM, desde que 

quebrado, danificado ou sem condição de uso; 

b) pela lotação de novo(s) funcionário(s). 
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 01 – Cabe aos dirigentes das unidades administrativas do Tribunal: 

a) supervisionar e controlar a distribuição e utilização do material em seu setor, para 

isto utilizando de termo de responsabilidade individual, quando for o caso; 

b) apurar a danificação por mau uso e o extravio de material, imputando ao 

responsável a indenização ou substituição do bem envolvido: 

b.1)  estes materiais não serão repostos pela área de material e patrimônio. 

c) requisitar a reposição do material danificado em uso normal mencionado no RM os 

motivos da danificação, devolvendo o item sem condição do uso;  

c.1) tais informações serão utilizadas no controle da qualidade do material em 

uso, visando novas aquisições. 
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01 – Os materiais danificados recolhidos e passíveis de manutenção permanecerão 

estocados para fins de recuperação e aproveitamento de peças, a critério da área de 

material e patrimônio. 

02 – As ocorrências com os materiais de consumo e de consumo durável, não serão motivo 

de sindicância e inquéritos. 

03 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Secretaria de Administração. 

04 – Esta IN entra em vigor nesta data, revogando-se a IN-20-02.005/90 e demais 

disposições em contrário. 

 
 

Em, 18 de janeiro de 1991. 
 
 
 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 
Diretor-Geral 
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