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MÓDULO 1 – GENERALIDADES

TÍTULO I – REFERÊNCIAS
1. Lei 4.320, de 17/03/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal – art. 15, §2º, art. 75, inciso
II, art. 78 e arts. 94 a 96.
2. Lei 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências – art. 15, inciso I, e art. 73, inciso
II.
3. Lei 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
4 . Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, Parte I – Procedimentos Contábeis
Orçamentários, item 4.6.1.1
5. Resolução 147, de 15/04/2011, que institui o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º
graus.
6. Portaria Presi 600-273 de 9 de outubro de 2008, alterada pela Portaria Presi 370 de 16 de novembro de
2016, que regulamenta os procedimentos relativos ao desligamento de servidores, temporário ou definitivo, no
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.
7. Portaria Presi 600-79 de 02/04/2007, que regulamenta e uniformiza procedimentos referentes ao recebimento
de computadores portáteis pelos magistrados da 1ª Região.
8 . Instrução Normativa 205, de 08/04/1988, da Secretaria de Administração Pública, que racionaliza, com
minimização de custos, o uso de material no âmbito do SISG.
9. Resolução 462, de 06/11/2017, 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 controle de
material permanente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e das Seções e Subseções Judiciárias a ele
vinculadas.
2. Aplicam-se os dispositivos desta IN também ao sistema eletrônico institucionalizado de controle patrimonial.
 
TÍTULO III – CONVENÇÕES
1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é mencionado nesta Instrução Normativa – IN apenas como
Tribunal; as seções judiciárias vinculadas, como Seções; e as subseções judiciárias, como Subseções.
2. Os titulares dos cargos de gestão dos órgãos ou unidades são referenciados como dirigentes e os demais
colaboradores como servidores.
3. Os órgãos componentes da estrutura organizacional são referenciados como áreas ou unidades.
4. A Secretaria de Administração do Tribunal, as secretarias administrativas das Seções e as unidades
administrativas das Subseções são referenciadas como área de administração.
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5. A Divisão de Material e Patrimônio do Tribunal, a Seção de Material e Patrimônio ou a Seção de Patrimônio
das seções judiciárias e as unidades administrativas correspondentes nas subseções judiciárias são referenciadas
como área de Patrimônio.
6. A unidade administrativa responsável pelas atividades de almoxarifado de bens patrimoniais é referenciada
como almoxarifado.
 
TÍTULO IV – CONCEITOS
1. Agente consignatário é a pessoa física, servidor ou não, a quem é confiada a guarda e uso de bens móveis.
2. Arrolamento é o procedimento administrativo que consiste na identificação e descrição dos bens móveis em
uma ou mais unidades administrativas.
3. Bem móvel é o bem corpóreo, que tem existência material e pode ser transportado por movimento próprio ou
removido por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, para a produção de
outros bens ou serviços, tais como máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, equipamentos de
processamento de dados e de tecnologia da informação, móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de
comunicação, veículos, bens móveis em andamento, entre outros cujo controle seja maior que seu custo, hipótese
em que será tombado.
4. Bem móvel padronizado é aquele que compõe o rol de bens de uso comum das unidades administrativas no
desempenho de suas atividades.
5. Cadastramento é o procedimento administrativo que consiste em registrar as informações relativas ao bem
móvel em sistema eletrônico institucionalizado.
6. Carga do bem é a responsabilidade atribuída ao agente consignatário pelo uso e guarda do bem.
7. Descarga do bem é a retirada da responsabilidade nas hipóteses previstas nesta norma.
8. Incorporação é a inclusão de um bem no acervo patrimonial da entidade, bem como a adição do seu valor à
conta do ativo imobilizado na contabilidade do Tribunal.
9. Inventário é o procedimento administrativo que consiste na consolidação das informações obtidas por meio
dos arrolamentos e mediante confrontação com o cadastramento de todos os bens móveis existentes no acervo
patrimonial.
10. Material permanente é a classificação dada ao bem móvel conforme o Plano de Contas da Administração
Pública e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.
11. Movimentação é o deslocamento físico do bem.
12. Termo de responsabilidade é o documento emitido após o cadastramento do bem móvel que atribui a carga
ao agente consignatário, constituindo-se a sua assinatura na aceitação da atribuição.
13. Tombamento é o procedimento que consiste em atribuir ao bem móvel um número de registro geral de
patrimônio e que passa a compor os registros individuais (analíticos) da entidade.
14. Transferência de carga  é a transferência de responsabilidade pela guarda e uso do bem móvel, ainda que
não ocorra seu deslocamento físico.
15. Bem não localizado é aquele que não tenha sido encontrado na unidade/setor apontada(o), em sistema de
controle, por inventário, vistoria da administração ou medida de controle interno do agente consignatário.
1 6 . Recebimento é a entrada do bem no almoxarifado após todos os procedimentos formais de aceite
estabelecidos no processo de aquisição, em obediência aos ditames legais.
17. Incorporação é a inclusão de um bem no acervo patrimonial da entidade, bem como a adição do seu valor à
conta do ativo imobilizado na contabilidade do Tribunal.
 

MÓDULO 2 – NORMAS GERAIS

1. A competência para a coordenação das atividades de administração dos bens patrimoniais e para o
fornecimento das informações necessárias à alimentação do sistema eletrônico institucionalizado de administração
de material permanente é da área de patrimônio, no Tribunal, nas Seções e nas Subseções.
2. Nenhum bem móvel pode ser distribuído sem o cumprimento das formalidades do cadastramento, tombamento
e atribuição da carga.
3. Nenhum bem móvel pode ser movimentado sem o cumprimento das formalidades de transferência, sendo de
responsabilidade do agente consignatário a inobservância ao ora disposto.
4. O agente consignatário desvinculado do cargo e/ou função deve observar as formalidades descritas nesta IN.
5. É responsabilidade do agente consignatário solicitar à Administração autorização para o empréstimo de bens a
unidades integrantes da 1ª Região, indicando obrigatoriamente a quem será atribuída a carga patrimonial enquanto
perdurar o empréstimo.

5.1. Não é permitido empréstimo entre unidades integrantes da mesma estrutura administrativa.
5.2. Os bens serão cadastrados como bens em poder de terceiros para fins de controle contábil e
patrimonial.

6. Os bens móveis postos pela Administração a serviço de outras entidades, estranhas à sua estrutura
administrativa, por força de contrato, convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, com ou sem
uso de suas dependências, serão tratados como bens em poder de terceiros , para fins de controle contábil e
patrimonial, sendo obrigatória a lavratura do respectivo termo de responsabilidade.
7. O agente consignatário deve implementar controles internos dos bens sob sua carga, entre os quais a
realização de conferência periódica dos materiais permanentes sob sua responsabilidade, independentemente dos
levantamentos da comissão de inventário ou da área de patrimônio.

7.1. O agente consignatário realizará pré-inventário para a verificação do saldo físico existente e do
estado de conservação dos bens que estejam sob sua carga, com a finalidade de subsidiar a realização
dos inventários, de forma a agilizar o respectivo processo.

8. Os agentes consignatários, ao encaminharem solicitações de bens móveis, devem se pautar por posturas de
conscientização socioambiental e sustentável e por utilização consciente dos recursos à sua disposição.
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9. Os agentes consignatários devem colaborar com a comissão de inventário, facilitando seu acesso às
dependências para levantamento físico dos materiais.
10. O controle patrimonial obedecerá ao princípio da racionalização do processo administrativo, não podendo o
custo do controle, portanto, exceder os benefícios que dele decorram.
11. A saída de material permanente das dependências do órgão, qualquer que seja o motivo, deverá ser
acompanhada de autorização expedida pelo agente consignatário e comunicada à área de patrimônio.

11.1. A autorização a que se refere o item 11 deste Módulo poderá ser dispensada em casos de material
de uso pessoal.

12. Deverá constar nos contratos de terceirização de serviços que as empresas contratadas serão
responsabilizadas por quaisquer danos causados por seus empregados aos bens, aos materiais e às instalações
do órgão, ou a terceiros, na forma da legislação vigente, das normas correlatas e dos respectivos contratos.
 

MÓDULO 3 – SOLICITAÇÃO DE BENS MÓVEIS

1. A solicitação de bens móveis padronizados deve ser encaminhada à área de patrimônio pelo agente
consignatário da unidade, ou mediante sua autorização formal, por meio de requisição em sistema eletrônico
institucionalizado, contendo as seguintes informações:

a) código do material padronizado;
b) quantidade solicitada;
c) justificativas da necessidade.
1.1. O servidor autorizado a fazer solicitação de material deverá participar de ação de educação
corporativa sobre consumo consciente.

2. Não existindo o bem em estoque, a área de patrimônio do Tribunal/Seção/Subseção deve efetuar pesquisa
entre as unidades de sua estrutura administrativa, para verificar a existência de bem ocioso que atenda à
solicitação.

2.1. Não existindo bem ocioso para o atendimento, a área de patrimônio deve:
a) catalogar a solicitação pendente para atendimento futuro;
b) instruir o devido processo administrativo, nos termos determinados pela Administração,
visando à aquisição.

3. A solicitação de bens móveis que não se inclua no item 1 deve ser encaminhada à área de administração por
meio de expediente administrativo, com todo o detalhamento necessário ao processo de aquisição, nos termos
das normas vigentes.
4. Enquanto houver termos de responsabilidade injustificadamente pendentes de assinatura, a solicitação de bens
para a respectiva unidade administrativa não será atendida.
 

MÓDULO 4 – CADASTRAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS

1. O cadastramento e tombamento de bens móveis são procedimentos destinados:
a) ao controle físico e contábil dos bens móveis pertencentes ao acervo patrimonial;
b) à identificação dos bens móveis;
c) à manutenção do arquivo constantemente atualizado, possibilitando o fornecimento de informações
corretas em tempo hábil;
d) à compatibilização entre o acervo físico e o registro contábil por ocasião do inventário, nas suas
diversas modalidades;
e) a subsidiar a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização e controle dos bens móveis.

2. O bem móvel será entregue no Almoxarifado, que, após o recebimento, procederá aos registros necessários.
2.1. Qualquer bem móvel entregue em área distinta da de almoxarifado, em fase anterior ao
cadastramento, tem sua carga atribuída ao dirigente da unidade administrativa recebedora do bem.

2.1.1. A indicação do agente consignatário a quem a carga patrimonial é atribuída deve ser feita
no momento da solicitação do cadastramento.
2.1.2. Caso a indicação não seja feita e o cadastramento não possa ser postergado, a emissão do
Termo de Responsabilidade se dará em nome do dirigente de que trata o item 2.1 deste Módulo.

3. Após o recebimento, a área de patrimônio deve providenciar o cadastramento do bem e proceder ao
tombamento com o número do registro.

3.1. O cadastramento é efetuado individualmente, por bem móvel, de acordo com a classificação do
Plano de Contas da Administração Pública, tendo por base os seguintes documentos:

a) se for o caso de aquisição: nota fiscal, manuais e prospectos de fabricante, nota de empenho,
contrato, ata de registro de preços, edital, termo de referência, ou documento equivalente, de
forma a possibilitar a melhor identificação do bem;
b) se for o caso de cessão/doação: termo de cessão/doação, que deve conter: identificação do
cedente/doador (nome e CNPJ/CPF), identificação do cessionário/donatário (nome e
CNPJ/CPF), descrição do bem e valor;
c) se for o caso de incorporação, inclusive de bens de produção própria: termo de avaliação de
bens móveis, ou termo de produção, que deve conter: descrição do bem, valor de avaliação,
forma de avaliação e qualificação do estado do bem.
3.1.1. No caso da alínea "b" do item 3.1, caso o documento apresente informações insuficientes à
sua incorporação, deverá ser providenciado termo de avaliação, conforme critérios estabelecidos
na IN 14-16.

3.2 O cadastramento do bem deverá conter:
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a) descrição do material;
b) modelo;
c) número de série de fabricação, se for o caso;
d) valor de aquisição ou custo de produção unitário;
e) fornecedor;
f) documento fiscal;
g) empenho;
h) estado de conservação do material, se for o caso;
i) garantia do bem, com data de início e término;
j) outras informações julgadas necessárias.

3.3. O número de registro do bem patrimonial não pode ser reutilizado.
3.4. Os materiais têm numeração consecutiva e seu tombamento deve ser feito por meio de plaqueta
identificadora, etiqueta, carimbo ou outro método de identificação, adequado às características físicas do
bem móvel, em local de fácil visualização.
3.5. O tombamento do material bibliográfico é realizado em numeração própria consecutiva, conforme
descrito na IN-14-13 – Serviços de Biblioteca.

 

MÓDULO 5 – CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

1. O controle da movimentação de bens móveis proporciona condições para:
a) configurar a carga e/ou descarga do bem para o respectivo agente consignatário;
b) fornecer elementos confiáveis para a realização dos registros contábeis;
c) fornecer dados reais para as anotações dos registros físicos;
d) subsidiar a atuação dos órgãos controladores e fiscalizadores de administração patrimonial.

2. Para o controle da movimentação dos bens móveis deve ser emitido pela área de patrimônio termo de
responsabilidade contendo as seguintes informações:

a) número do termo;
b) data de emissão;
c) dados identificadores da unidade;
d) descrição do bem móvel;
e) número do tombo;
f) valor histórico;
g) valor total;
h) declaração expressa de assunção de responsabilidade e do conhecimento desta norma;
i) nome do responsável, matrícula ou CPF, cargo/função;
j) data da assinatura.
2.1. O termo de responsabilidade é preenchido por unidade e disponibilizado em sistema eletrônico
institucionalizado.
2.2. O termo de responsabilidade é emitido, assinado eletronicamente e organizado por unidade
administrativa, sob a gestão da área de patrimônio.
2.3. A numeração do termo de responsabilidade deve ser anual e sequencial, em ordem crescente.

3. A carga ou descarga do bem é configurada pela aposição da assinatura do agente consignatário no respectivo
termo de responsabilidade.

3.1. No caso de divergências entre a descrição constante no termo de responsabilidade e o bem
recebido, o agente consignatário deve comunicar o fato, de imediato, à área de patrimônio.
3.2. Na hipótese de o agente consignatário confirmar previamente a localização do bem em sua unidade,
deve proceder à assinatura do termo de responsabilidade.
3.3. Até que o termo de responsabilidade seja devidamente assinado, o dirigente da unidade recebedora
será responsável pelo bem, a partir de sua entrega na unidade.
3.4. O termo de responsabilidade deve ser assinado no prazo máximo de cinco dias úteis a partir de sua
disponibilização.

3.4.1. O substituto legal do agente consignatário deve assinar os termos de responsabilidade no
período em que durar o afastamento.
3.4.2. O substituto legal deve comunicar à área de patrimônio quando do retorno do agente
consignatário titular.
3.4.3. Independentemente do disposto no subitem 3.4.2 deste Módulo, cabe à área de
patrimônio acompanhar a regularização da carga patrimonial.

3.5. A fim de registrar a localização e a responsabilidade durante todo o período em que o bem esteja no
acervo patrimonial do Tribunal, da Seção ou da Subseção, o termo deve ser assinado mesmo que o bem
móvel seja movimentado para outra unidade.

3.5.1. A transferência de carga deve ser formalizada conforme disposto na alínea “a” do item 4
deste Módulo.

3.6. Para fins de correta identificação dos agentes consignatários e consequente emissão dos termos de
responsabilidade, deve-se observar a discriminação constante no quadro a seguir:
 

UNIDADE AGENTE CONSIGNATÁRIO

Presidência/Vice-Presidência/Corregedoria Regional Chefe de gabinete

Gabinetes de desembargador ou de juiz federal Chefe de gabinete/diretor de secretaria
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Assessorias Chefe de assessoria

Diretoria-Geral Chefe de gabinete

Secretarias
Coordenadorias
Divisões
Núcleos          

Diretor

Seções/setores descentralizados da unidade administrativa superior
ou de seccionais que não possuem núcleos Supervisor/encarregado

Seções/setores centralizados (fisicamente junto à unidade
administrativa superior) Diretor da unidade superior ou supervisor/encarregado, a critério do dirigente da unidade superior

 
3.6.1. O quadro constante do item 3.6 deste Módulo pode ser adequado à realidade do
Tribunal, das Seções e das Subseções, a critério da autoridade máxima do órgão.
3.6.2. A carga patrimonial dos bens de informática que dão suporte à rede e que são
operacionalizados por unidades de TI é atribuída ao dirigente da área de TI ou de unidade de TI
subordinada por ele indicado.
3.6.3. A carga patrimonial dos bens de uso comum em áreas de circulação interna dos edifícios e
seus andares é atribuída ao dirigente da área de segurança ou de unidade subordinada por ele
indicado.
3.6.4. A carga patrimonial dos bens que integram as copas de uso coletivo é atribuída ao titular
da unidade responsável pelo serviço de copa.
3.6.5. A carga patrimonial dos bens instalados nos imóveis cuja manutenção seja da área de
engenharia, ou unidade correlata nas Seções e Subseções, é atribuída ao dirigente da área de
manutenção predial ou de unidade subordinada por ele indicado.
3.6.6. A carga patrimonial dos veículos oficiais é atribuída ao dirigente da área de transporte.
3.6.7. A carga patrimonial dos bens cujo uso seja de caráter pessoal, tais como aparelhos de
telefone celular, notebooks, modens, HD externo e similares, é atribuída diretamente ao usuário,
seja ele magistrado ou servidor. 
3.6.8. A carga patrimonial dos bens destinados a salas de treinamento é atribuída ao dirigente da
área de treinamento e eventos de capacitação ou de unidade administrativa subordinada por ele
indicado.
3.6.9. A carga patrimonial dos bens móveis em almoxarifado é atribuída ao dirigente da área de
patrimônio ou de unidade administrativa subordinada por ele indicado, prescindindo de assinatura
do termo de responsabilidade.
3.6.10. Os dirigentes das unidades com áreas fisicamente descentralizadas desprovidas de
ocupante das funções listadas no item 3.6 podem indicar servidores que lhes são subordinados
para responder pela carga dos bens.
3.6.11. A destinação de bens a ambientes não vinculados à unidade, tais como feiras, eventos,
exposições, reuniões e assemelhados, deve ser precedida de indicação prévia de responsável
pela carga patrimonial.

3.7. Na substituição definitiva do agente consignatário, este deve providenciar, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contados da publicação do ato, a conferência dos bens junto ao novo agente, para caracterizar a
baixa da responsabilidade do que termina e a carga do que inicia a gestão, para fins de emissão dos
respectivos termos de responsabilidade.

3.7.1. Transcorrido o prazo indicado no subitem 3.7, sem que o agente consignatário tenha
realizado o procedimento indicado, o novo dirigente da unidade administrativa deve realizar
inventário e comunicar o resultado à área de patrimônio, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

3.7.1.1. Transcorrido o prazo do subitem 3.7.1 sem que as providências tenham sido
adotadas, a carga patrimonial é automaticamente atribuída ao novo dirigente.

3.7.2. Na impossibilidade de realizar o procedimento previsto no item 3.7 pela falta de novo
agente, o agente consignatário deve comunicar o fato à área de patrimônio no prazo de 3 (três)
dias úteis da data do seu desligamento.

3.8. No caso de desligamento do agente consignatário do quadro de pessoal, a emissão de certidão de
regularidade de situação patrimonial é documento obrigatório à instrução do processo e deve conter as
seguintes informações:

a) nome do agente consignatário;
b) matrícula do agente consignatário;
c) CPF do agente consignatário;
d) declaração da existência ou não de carga patrimonial em seu nome;
e) declaração da existência ou não de processo de apuração de responsabilidade em seu nome.
3.8.1. O agente consignatário, ainda que, por qualquer motivo, esteja desligado do Tribunal, das
Seções ou das Subseções responderá por eventual dano causado em sua gestão, na forma da lei.

4. Toda e qualquer ocorrência (transferência, devolução ou danificação) com bens móveis deve ser, de imediato,
comunicada à área de patrimônio por meio eletrônico institucionalizado, devendo constar as seguintes
informações:

a) no caso de transferência (com deslocamento físico do bem ou somente com a transferência de carga):
a.1) motivo/justificativa;
a.2) emissão pelo agente consignatário originário ou com sua autorização formal;
a.3) anuência do agente consignatário destinatário;
a.4) tombamento do bem;
a.5) estado do bem;
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b) no caso de devolução:
b.1) motivo/justificativa;
b.2) tombamento do bem;
b.3) estado do bem;

c) no caso de danificação:
c.1) circunstâncias em que ocorreu o dano;
c.2) tombamento do bem;

d) no caso de desprendimento do número de registro patrimonial, o tombamento do bem.
5. São incumbências do agente consignatário:

a) zelar pela guarda, conservação e boa utilização dos materiais permanentes que a Administração lhe
confiar mediante termo de responsabilidade;
b) examinar o estado de conservação do material permanente ao recebê-lo, bem como comparar seu
número de tombamento com o do respectivo termo de responsabilidade ou da documentação de
movimentação, fazendo o devido registro quando constatar divergências, para conhecimento e
providências da área de patrimônio;
c ) exigir, obrigatoriamente, a identificação do servidor e o documento de autorização para a retirada de
material permanente sob sua responsabilidade, inclusive material de informática, para conserto ou
movimentação;
d) solicitar conserto de materiais sob sua responsabilidade, sempre que identificar defeitos ou avarias e,
diante da necessidade de execução de reformas, reparos ou pinturas em material permanente que
modifiquem suas características físicas, comunicar o fato previamente à área de patrimônio, para que
acompanhe o serviço, se necessário, e promova as atualizações no respectivo cadastro;
e) devolver à área de patrimônio os materiais permanentes evidenciados como inservíveis (ociosos,
antieconômicos, recuperáveis ou irrecuperáveis), conforme classificação contida na IN 14-16.

 

MÓDULO 6 – INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

1. Os inventários de bens móveis são:
a) físicos, de realização obrigatória, para verificação dos saldos físicos existentes, sob o seguintes tipos:

a.1) anual: destinado a comprovar a quantidade e valor dos materiais permanentes e materiais de
consumo em estoque do acervo de cada órgão existente em 31 de dezembro de cada exercício;
a.2) inicial: realizado quando da criação de um órgão, para identificação e registro sob sua
responsabilidade;
a.3) extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação de órgão;
a.4) eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa da administração ou quando ocorrer um
fato relevante, em especial mudança de sede do órgão, incêndio, inundação ou outro tipo de
calamidade, furto, peculato, extravio ou desaparecimento de materiais permanente.

b) analítico, para verificação dos saldos, do estado de conservação, da localização e dos agentes
consignatários pelos materiais permanentes, realizado em conjunto com o inventário físico, a critério da
administração, ou separadamente, sempre que entender necessário, sob os seguintes tipos:

b.1) geral, abrangendo todos os materiais permanentes;
b.2) específico, abrangendo apenas itens determinados pela administração.

2. No Tribunal e nas Seções e Subseções o inventário analítico será realizado obrigatoriamente em conjunto com
o inventário físico anual.
3. Os inventários físicos devem ser realizados por uma comissão de inventário, previamente designada pela
autoridade competente, que poderá contar com o apoio da área de patrimônio no subsídio de informações, com
as seguintes finalidades específicas:

a) constatar a existência e a localização física do bem móvel;
b) identificar a situação e o estado de conservação do bem móvel;
c) propiciar a tomada de contas dos responsáveis por bens móveis;
d) subsidiar a atualização dos registros patrimoniais relativamente às unidades administrativas e
respectivos agentes consignatários;
e) subsidiar a atuação dos órgãos fiscalizadores de patrimônio;
f) manter atualizados e conciliados os registros do sistema de material e os contábeis.
3.1. Na extinção ou transformação de unidades, fica dispensada a instituição de comissão para a
realização de inventário físico.
3.2. A comissão de inventário deve ser composta de, no mínimo, 3 (três) membros, designados para o
exercício financeiro, com as seguintes funções:

a) cientificar o dirigente da unidade administrativa a ser inventariada, com antecedência mínima de
5 (cinco) dias úteis da data marcada para o início dos trabalhos;
b) solicitar ao dirigente da unidade administrativa a ser inventariada elementos de controle interno
e outros documentos necessários;
c) requisitar servidores, máquinas, transporte, materiais e tudo mais que for necessário;
d) conferir fisicamente os materiais permanentes confrontando-os com o respectivo termo de
responsabilidade ou registros;
e) informar à área de patrimônio a existência de materiais que não constem do termo
correspondente, visando à devida regularização;
f) indicar expressamente a situação do bem já inventariado que não tenha sido localizado;
g) identificar a situação e o estado de conservação dos bens inventariados;
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h) verificar e indicar expressamente o estado de conservação dos bens e a existência de materiais
inservíveis, considerando, entre outros aspectos, material ocioso, antieconômico, recuperável ou
irrecuperável, conforme classificação definida na IN 14-16;
f) avaliar a gestão dos materiais pelos agentes consignatários;
i) indicar expressamente os bens que porventura se encontrem sem identificação patrimonial;
j) propor à autoridade competente a designação de comissão de sindicância para apurar
irregularidades;
k) notificar o agente consignatário para prestar os devidos esclarecimentos no prazo fixado pela
comissão.

3.3. É garantido aos componentes da comissão de inventário, assim investidos, o livre acesso a qualquer
recinto para efeito de levantamento e vistoria dos bens.
3.4. É vedado aos servidores lotados na área de patrimônio e na unidade de auditoria interna integrar a
comissão de inventário.
3.5. Durante a realização do inventário anual, fica vedada a movimentação de bens patrimoniais, salvo em
situações excepcionais previamente justificadas pela unidade interessada e autorizadas pela autoridade
administrativa.
3.6. É facultado à autoridade competente, no ato de criação da comissão de inventário, dispor sobre a
indicação de membro auxiliar (servidor lotado na unidade administrativa, que não seja o agente
consignatário) pelas unidades administrativas a serem inventariadas, definindo suas atribuições, podendo
ser responsabilizado aquele que, com sua ação ou omissão, impedir ou dificultar o desenvolvimento dos
trabalhos.

4. A elaboração de inventários deve ser totalmente apoiada por sistema eletrônico institucionalizado adequado às
necessidades do Tribunal, das Seções e das Subseções, garantindo-se confiabilidade e rapidez às informações
geradas.

4.1. A área de patrimônio deverá fornecer à comissão o rol dos agentes consignatários com a respectiva
listagem dos bens e outras informações e documentos que forem necessários.

5. As informações básicas para o inventário podem ser obtidas por meio de:
a) levantamento físico dos bens (arrolamento);
b) cadastramento de bens móveis;
c) demonstrativo mensal de bens patrimoniais.

6. A comissão de inventário deve apresentar o resultado dos trabalhos até o 20º (vigésimo) dia útil subsequente
ao término do exercício financeiro, contendo obrigatoriamente:

a) relação de bens não localizados;
b) relação de bens localizados em outra unidade administrativa e cadastros desatualizados;
c) relação de bens considerados ociosos ou sem condições de uso;
d) relação de bens sem identificação de seu tombamento;
e) relação de materiais ociosos ou danificados, para fins de conserto ou desfazimento, sem prejuízo da
apuração de responsabilidade, quando for o caso;
f) informação quanto a irregularidades não esclarecidas pelos agentes consignatários visando à apuração
de responsabilidade.

7. Além do resultado do inventário, a comissão de inventário deve apresentar à área de administração, em
relatório, ocorrência de fatos e irregularidades verificadas durante sua realização, tais como:

a) dificuldades de acesso ao local onde os bens se encontram;
b) outras dificuldades que se apresentaram durante a realização dos trabalhos;
c) proposições para o aprimoramento da gestão patrimonial.

 

MÓDULO 7 – BENS NÃO LOCALIZADOS/AVARIADOS

1. A responsabilidade pelos bens não localizados é do agente consignatário.
1.1. O agente consignatário deve providenciar, quanto aos bens não localizados:

a) substituição do bem por outro com idênticas características, a ser atestada por área técnica,
apresentando documento fiscal; ou
b) indenização correspondente ao valor do bem, em conformidade com o parecer de avaliação
nos termos da IN-14-16, observando-se o seguinte:

b.1) quando se tratar de bem de procedência estrangeira que implique o ressarcimento
em pecúnia, utilizar-se-á, na conversão, o câmbio vigente na data do ressarcimento;
b.2) será admitida indenização por meio de desconto em folha de pagamento, havendo
interesse do agente consignatário na forma da lei.

2. Se o agente consignatário alegar ausência de sua responsabilidade, deve, formalmente e de maneira
circunstanciada, submeter a alegação à autoridade competente.

2.1. Após avaliação, a autoridade competente pode decidir-se:
a) pela instauração de sindicância administrativa;
b) pela não imputação de responsabilidade ao agente consignatário, solicitando, neste caso, à
área de patrimônio a baixa do bem;
c) pela responsabilização do agente consignatário, aplicando-se o disposto no subitem 1.1 deste
Módulo.

3. Verificada a ausência de algum bem de sua carga patrimonial, o agente consignatário deve comunicar o fato,
imediatamente, pelos meios eletrônicos institucionalizados, à área de administração, nos termos das normas
vigentes.
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4. O resultado de inventário que reporte a não localização do bem como definitiva será tratado conforme
disposto neste Módulo.
5. A responsabilidade pelo bem avariado é do agente consignatário, que deverá providenciar sua recuperação.

5.1. Caso o agente consignatário alegue ausência de responsabilidade, o que deverá ser feito por meio de
comunicação formal e circunstanciada à administração, vindo o fato a ser reconhecido, o bem será
avaliado conforme disposto na IN 14-16 e, se for considerado recuperável e reconhecido o interesse
público, poderá a administração proceder recuperá-lo.

6. O ressarcimento ou a reposição de bem ensejará a baixa do bem substituído ou ressarcido e a correspondente
incorporação quando for o caso.
 

MÓDULO 8 – REGISTROS E CONTROLE CONTÁBIL

1. Os relatórios obrigatórios de bens móveis são:
a) relatório de movimentação de bens móveis – RMB, apresentado no final de cada mês, para
conciliação contábil (balancete mensal), retratando saldo anterior, entradas e saídas e saldo atual;
b) relatório de inventário financeiro, apresentado no final do ano, a fim de comprovar a quantidade e o
valor dos bens patrimoniais das unidades administrativas existentes no último dia útil do exercício
financeiro e registrados no sistema eletrônico institucionalizado de controle patrimonial (inventário anual).

2. É de responsabilidade da área de patrimônio a preparação da documentação de obrigatoriedade mensal até o
segundo dia útil subsequente ao encerramento contábil do mês anterior, em condições de ser disponibilizada para
fins de consulta ou prestação de contas.
3. O relatório de inventário de bens móveis deve ser organizado:

a) pela classificação da Conta Contábil do Plano de Contas;
b) pela ordem crescente de tombamento dentro de cada classificação.

4. A responsabilidade pela compatibilização do acervo físico dos bens móveis com os lançamentos contábeis é
do dirigente da área de patrimônio.
 

MÓDULO 9 – DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A área de administração, no Tribunal, nas Seções e nas 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. À área de gestão de pessoas cabe informar aos ocupantes de cargo/função comissionada, na ocasião de sua
designação/posse, o disposto nesta IN, em especial o disposto no item 3.7 do Módulo 5.
4. Os casos omissos nesta IN serão resolvidos pelo diretor-geral da Secretaria, no âmbito do Tribunal, e pela
autoridade competente, nas Seções.
5. Os diretores de foro poderão baixar instruções normativas para pormenorizar as regras constantes desta IN,
sem, contudo, suprimir ou descaracterizar seu conteúdo.
6. A entrada e saída de bens particulares é regulamentada pela IN 14-10 – Serviços de Portaria e Segurança.
7. Esta IN entrou em vigor originalmente em 02/03/1995, tendo sido processadas as seguintes alterações:
 

Data Módulo Aprovação Vigência

Setembro/1997 5 Resolução 17 de 05/09/1997 07/11/1997
 Maio/1998  5 Resolução 3 de 14/05/1998 19/05/1998
Maio/2018 Todos Portaria 6078201/2018 15/05/2018

 
7. As alterações ora processadas entram em vigor na data de 15/05/2018, na forma da Portaria Presi
6078201/2018, que as aprova, conforme PAe/SEI 0017415-28.2016.4.01.8000.
 

 
Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 15/05/2018, às 16:34 (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
5965284 e o código CRC 6BACAE4E.
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