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DISPÕE SOBRE A BAIXA E ALIENAÇÃO, NA MODALIDADE DOAÇÃO PATRIMONIAL

DE BENS MÓVEIS REAPROVEITÁVEIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Os procedimentos de baixa patrimonial e alienação de bens móveis reaproveitáveis - Doação -, obedecerão, no

âmbito do TJMA, aos ditames desta Portaria, sem prejuízo das demais disposições da Instrução Normativa n.º 01/2010 – TJMA que não versem

sobre tais procedimentos.

Art. 2º Esta Portaria tem como finalidade aprimorar as normas e procedimentos sobre a baixa e a alienação de bens

patrimoniais permanentes reaproveitáveis; definir competências, responsabilidades e atribuições das unidades administrativas e agentes públicos

envolvidos nos referidos procedimentos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

§ 1º Os procedimentos regulados por esta Portaria se aplicam somente aos materiais permanentes que não se classificam

como ativos de tecnologia da informação, cuja Política de Gestão está disciplinada pela RESOL-GP – 52017.

§ 2º São bens móveis permanentes que não se classificam como ativos de tecnologia da informação: móveis, utensílios,

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, telefonia e outros materiais congêneres.

§ 3º As dúvidas sobre a classificação de materiais permanentes poderão ser dirimidas junto à Divisão de Administração

Patrimonial (DAP), através de consulta pelos canais de comunicação interna do TJMA.

Art. 3º Para efeito desta Portaria, considera-se:

I – material permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física e/ou tem durabilidade

superior a 02 (dois) anos. Sua aquisição é feita em despesa de capital e possui controle individualizado;

II – baixa patrimonial: consiste na perda do poder exercido sobre determinado bem cujo uso intensivo ou prolongado tenha-

o tornado obsoleto ou lhe causado desgaste ou avarias que não justifiquem a aplicação de recursos para sua recuperação;

III - bem reaproveitável: é o bem considerado ocioso ou antieconômico. O bem é ocioso quando, embora em perfeitas

condições de uso, não estiver sendo aproveitado pelo serviço público. O bem é antieconômico quando sua manutenção for excessivamente

onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;

IV - doação: compreende a transferência de propriedade do material, permitida exclusivamente para fins de interesse social,

após a avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica.

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Baixa Patrimonial

Art. 4º O procedimento de baixa patrimonial de bens móveis inservíveis dá-se, inicialmente:

I - pelo cadastramento de Requisição, via sistema Digidoc, assunto: "BAIXA PATRIMONIAL", anexando o Modelo do

Pedido de Baixa Patrimonial (Anexo I), com a descrição dos bens e respectivos números de tombos e números de séries quando for o caso;

II – a DAP, ao receber a requisição de baixa patrimonial, aprova-la-á, e, transformando-a em processo administrativo,

analisará toda a documentação, expedindo-se, através do chefe da divisão, parecer técnico sobre o pedido, encaminhando-o à Diretoria Geral para

providenciar a homologação e autorização de baixa patrimonial junto à Presidência (art. 100, IN – 012010/TJMA);

III – autorizada a baixa patrimonial, os autos serão remetidos à DAP, que procederá à publicação no DJE da resenha da

decisão que autorizou a baixa;

IV - publicada a decisão, a DAP procederá a baixa no Sistema de Gestão Patrimonial (EMAT), para fins legais;

V - a DAP comunicará a efetivação e publicação à unidade jurisdicional ou administrativa requisitante;

VI - a unidade jurisdicional ou administrativa requisitante da baixa, em virtude da natureza dos materiais inservíveis e em

razão dos vultosos custos que as operações de logística reversa demandariam, responsabilizar-se-á pelo descarte dos materiais, de acordo com a

legislação ambiental e os requisitos de sustentabilidade, sendo certo que não necessita devolvê-los a DAP;

VII - as plaquetas de tombamento deverão ser devolvidas à DAP;

VIII - caso a DAP constate a ausência de documentação obrigatória ou se a Presidência não conceder a autorização da baixa,

a DAP comunicará à entidade detentora dos bens sobre a impossibilidade de atendimento do pleito, e, por fim, determinará o arquivamento dos

autos.



§ 1º Para instruir a requisição referida no incisos I do caput, o detentor da carga patrimonial, ou pessoa indicada por ele,

deverá anexar imagens dos bens.

§ 2º O Diretor do Fórum ou o Juiz de Direito titular, no caso de vara única, em atendimento ao disposto no inciso VI, a fim

de proceder à adequada destinação dos resíduos gerados pelo descarte dos materiais inservíveis, poderá firmar parceria com entidades locais, sem

fins lucrativos, dedicadas à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo, desde que não gere nenhum encargo

ao Tribunal de Justiça.

Seção II

Alienação de Bens Móveis Reaproveitáveis (Doação) nas Unidades Judiciais e Administrativas das Comarcas do Interior

Art. 5º O procedimento de alienação de bens móveis reaproveitáveis (doação), no âmbito das comarcas, exceto das

Comarcas da Ilha de São Luís, ocorrerá da seguinte forma:

I - para fins de doação, se faz necessário ofício de solicitação de doação de bens reaproveitáveis, pela entidade interessada,

dirigido à unidade jurisdicional ou administrativa detentora dos bens, a qual deverá cadastrar o pedido de baixa patrimonial (conforme Seção I

deste Capítulo), devendo a requisição ser instruída com a imagem dos bens, Minuta do Termo de Doação e do Termo de Entrega (Anexo 2) e

Declaração (Anexo 3) de consulta aos demais juízes da comarca, se for o caso, acerca da não oposição à doação para em seguida ser encaminhada

à DAP, para análise e demais providências;

II - estando em ordem toda a documentação, esta será encaminhada, via processo administrativo, à Diretoria Geral, para

homologação e autorização da baixa patrimonial pela Presidência;

III - autorizada a baixa, os autos serão remetidos à DAP para solicitar, junto à unidade judicial promovente da doação, a

confecção final do Termo de Doação devendo constar a assinatura física do titular da unidade judicial e do representante legal da entidade

donatária, bem como informações essenciais como RG, CPF e endereço das partes;

IV – após assinatura do Termo de Doação, a unidade judicial doadora encaminhará os autos à DAP, a qual providenciará a

publicação no DJE da decisão que autorizou a doação;

V - publicada a decisão, a DAP procederá à baixa no EMAT, para fins legais, comunicando à unidade detentora dos bens,

que deverá retirar as plaquetas de tombamento dos bens a serem doados e proceder a entrega dos bens à entidade interessada;

VI - as plaquetas de tombamento deverão ser devolvidas à DAP;

VII – no caso de ausência de documentação obrigatória ou na falta de autorização pela Presidência em conceder a baixa

patrimonial e sua doação, a DAP comunicará à entidade detentora dos bens sobre a impossibilidade de atendimento do pleito, que por sua vez,

deverá comunicar à entidade interessada, e, por fim, determinará o arquivamento dos autos.

Seção III

Alienação de Bens Móveis Reaproveitáveis (Doação) do Tribunal de Justiça e da Comarca da Ilha de São Luís

Art. 6º O procedimento de alienação de bens móveis reaproveitáveis (doação) alocados nos galpões da Divisão de

Administração Patrimonial, os quais foram devolvidos pelas unidades judiciais e administrativas do 2º Grau de Jurisdição -TJMA será o

estabelecido nesta Seção.

Art. 7º O procedimento referido no caput do Art. 6º será da seguinte forma:

I - para fins de doação, se faz necessário ofício de solicitação de doação de bens reaproveitáveis, pela entidade interessada,

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, protocolado junto ao Protocolo Administrativo do TJMA, assunto:

ALIENAÇÃO DE BENS REAPROVEITÁVEIS, devendo o ofício ser instruído com o nome do representante legal, cópias dos documentos

pessoais, endereço da sede da entidade solicitante, endereço eletrônico, telefone, Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), a descrição das

espécies de material que pretende receber em doação, quantidade, declaração de ser entidade sem fins lucrativos e com a informação de que os

materiais serão utilizados para finalidade essencial da instituição;

II – instruído o pedido e constando parecer técnico favorável da chefia da DAP, este será encaminhado, via processo

administrativo, à Diretoria Geral para homologação e autorização de baixa patrimonial pela Presidência;

III - autorizada a baixa patrimonial, os autos serão remetidos à DAP, para confecção final do Termo de Doação;

IV – formalizado o Termo de Doação, os autos serão encaminhados ao gabinete do Diretor-Geral para colher assinatura do

Presidente;

V - a DAP providenciará a assinatura do representante legal da entidade donatária;

VI – após a assinatura do Termo de Doação, a DAP providenciará a publicação no DJE da decisão que autorizou a doação;

VII - publicada a decisão, a DAP procederá a baixa no EMAT para fins legais, bem como a entrega dos bens à entidade

interessada;
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VIII – no caso de ausência de documentação obrigatória, a Divisão de Administração Patrimonial notificará a entidade

donatária para emendar o pedido inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação, caso o vício seja sanável ou determinará o

arquivamento dos autos, caso o vício seja insanável, notificando a entidade requerente;

IX – caso a Presidência não autorize a alienação, por conveniência ou oportunidade, a DAP notificará a entidade solicitante,

da decisão, determinando o arquivamento dos autos.

Art. 8º Os casos omissos serão consultados à Diretoria Geral para apreciação da Presidência.

Art. 9º Esta Portaria revoga em parte a Instrução Normativa n.º 01/2010-TJMA.

Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís.

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519
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