
 
 

 

Publicação: 18/12/2018  
DJe: 17/12/2018 

 

PORTARIA Nº 4335/PR/2018 
 

Dispõe sobre normas gerais de administração de 
patrimônio mobiliário no âmbito da Secretaria do 
Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira 
Instância do Estado de Minas Gerais. 

 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 26 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho 
de 2012, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos para 
incorporação, aquisição, alienação, controle e desfazimento de material permanente 
no âmbito da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do 
Estado de Minas Gerais; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de regulamentar os registros patrimoniais 
com adequação às normas e procedimentos adotados pelo Poder Executivo, por 
meio do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, e de 
dispositivos previstos na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de exercer efetivo controle patrimonial dos 
materiais permanentes; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a consciência de servidores e 
agentes públicos no tocante à preservação e à guarda de materiais permanentes 
componentes do patrimônio público; 
 
CONSIDERANDO o que constou no Processo do Sistema Eletrônico de Informações 
- SEI nº 0001536-19.2017.8.13.0000, 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1° Esta Portaria disciplina os procedimentos a serem adotados para registro, 
incorporação, aquisição, alienação, controle e desfazimento de material permanente 
no âmbito da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do 
Estado de Minas Gerais. 
 
Art. 2° Para os fins desta Portaria, considera-se: 
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I - acerto implantação: ferramenta disponibilizada no Sistema Integrado de 
Administração de Materiais e Serviços - SIAD para ajustes quando da ocorrência de 
inconsistências na carga patrimonial do acervo de origem do Sistema Integrado de 
Suprimentos - SISUP; 
 
II - baixa: exclusão de um bem no registro contábil e patrimonial; 
 
III - bem antieconômico: bem cuja manutenção seja onerosa ou seu rendimento seja 
precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 
 
IV - bem inservível: bem que não possa ser utilizado para o fim a que se destina, em 
virtude da perda de suas características ou de sua obsolescência devido à 
modernização tecnológica, independentemente do seu valor de mercado, podendo 
ser classificado em ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável; 
 
V - bem irrecuperável: bem que não pode ser utilizado para o fim a que se destina, 
devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de 
sua recuperação; 
 
VI - bem ocioso: bem em perfeitas condições de uso que não estiver sendo 
aproveitado; 
 
VII - bem recuperável: bem cuja recuperação é possível a um custo não superior a 
50% (cinquenta por cento) de seu valor de mercado; 
 
VIII - cessão: ato unilateral de transferência gratuita de posse de um bem público de 
uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições 
estabelecidas no termo respectivo, por tempo certo ou indeterminado; 
 
IX - comodato: contrato unilateral e gratuito através do qual uma parte disponibiliza 
gratuitamente para outra um bem por tempo determinado, que deverá ser devolvido 
nas condições em que foi recebido, no fim do prazo; 
 
X - compra: é toda aquisição remunerada de material permanente para fornecimento 
integral ou parcelado, nos termos da legislação vigente; 
 
XI - depositário fiel: registro no SIAD de bem vinculado a processo judicial em 
andamento para uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG; 
 
XII - doação: transferência voluntária e definitiva da posse e propriedade de material 
permanente, oriundo de terceiros ou de órgãos da Administração Pública municipal 
ou federal; 
 
XIII - guia de transferência: instrumento administrativo de atribuição de 
responsabilidade pela guarda, conservação e uso dos materiais permanentes, que 
deve ser firmado pelos Juízes Diretores dos Foros, no âmbito da Justiça de Primeira 
Instância, e pelos gestores das unidades administrativas da Segunda Instância que 
estejam cadastradas no SIAD; 
 



 
 

 

XIV - incorporação: inclusão e identificação do material permanente no acervo 
patrimonial quando não for possível o registro pelas demais modalidades de entrada; 
 
XV - inventário de extinção ou transformação: registro da conferência da relação de 
materiais permanentes disponibilizada no SIAD com os materiais permanentes 
existentes, realizado quando ocorrer a extinção ou a transformação da unidade 
gestora do material; 
 
XVI - inventário de transferência de responsabilidade: registro da conferência da 
relação de materiais permanentes disponibilizada no SIAD com os materiais 
permanentes existentes, realizado quando ocorrer a substituição do responsável 
pela guarda e conservação dos materiais permanentes; 
 
XVII - inventário financeiro: documento que contém a verificação dos valores dos 
materiais permanentes registrados no SIAD e no Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI; 
 
XVIII - inventário físico: conferência da relação de materiais permanentes 
disponibilizada no SIAD com os materiais permanentes existentes, mediante o 
Termo de Realização do Inventário; 
 
XIX - material permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a 
sua identidade física e/ou tem durabilidade superior a 2 (dois) anos; 
 
XX - produção interna: produção de materiais permanentes com recursos 
disponibilizados para esse fim, cujo produto final será incorporado ao patrimônio e 
receberá placa de identificação; 
 
XXI - relação carga: relação dos materiais permanentes sensíveis à placa que 
permite o controle a partir de sua quantidade e localização, e não da aferição das 
plaquetas ou etiquetas patrimoniais neles afixadas; 
 
XXII - termo de responsabilidade: instrumento administrativo que atribui ao 
magistrado ou ao servidor o encargo de guardar e conservar os materiais 
permanentes de uso pessoal até o momento da devolução destes ao TJMG; 
 
XXIII - transferência: modalidade efetuada entre órgãos estaduais, para a 
transferência definitiva da posse e da propriedade de material permanente no SIAD. 
 

CAPÍTULO II 
DOS CONTROLES PATRIMONIAIS 

 
Art. 3° A inclusão de material permanente implicará o seu registro no SIAD, pela 
Coordenação de Controle do Patrimônio Mobiliário - COPAT, e a sua contabilização 
automática no SIAFI. 
 
Parágrafo único. A inclusão de que trata o “caput” deste artigo dar-se-á por: 
 
I - cessão; 



 
 

 

 
II - comodato; 
 
III - compra; 
 
IV - depositário fiel; 
 
V - doação; 
 
VI - incorporação; 
 
VII - produção interna; 
 
VIII - transferência. 
 
Art. 4° A aquisição de materiais permanentes mediante doação ao TJMG será 
incorporada ao seu patrimônio por meio de Termo de Doação formalizado pela 
Gerência de Contratos e Convênios - GECONT e aprovado pela Assessoria Técnica 
e Jurídica para Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio - ASCONT. 
 
Parágrafo único. Os bens recebidos em doação, à exceção de livros ou demais bens 
relativos a acervo bibliográfico, deverão possuir nota fiscal ou outro documento que 
comprove a origem, especificação e o valor do material. 
 
Art. 5° A produção interna deverá ser registrada na COPAT, mediante registro no 
SIAD, no cadastro de material permanente. 
 
Art. 6° A especificação do material para fins de compra, produção interna ou doação 
deverá observar a padronização definida para os grupos e categorias devidamente 
registrados no Catálogo de Materiais e Serviços - CATMAS, do SIAD. 
 
Art. 7° Os materiais permanentes oriundos de terceiros, órgãos da Administração 
Federal, Estadual ou Municipal, e aqueles produzidos internamente serão 
identificados no SIAD com numeração própria gerada automaticamente, exceto 
quando já registrados no sistema. 
 
Art. 8° Compete à COPAT: 
 
I - efetuar os registros analíticos dos materiais permanentes no SIAD, com indicação 
dos elementos necessários para a caracterização de cada um deles e dos agentes 
responsáveis pela sua guarda e conservação, mantendo o arquivamento das guias 
de transferência, dos termos de responsabilidade e demais documentos referentes 
às movimentações patrimoniais. 
 
II - realizar o controle patrimonial dos materiais permanentes, salvo quando a 
movimentação e a baixa do material permanente forem executadas por setor 
diverso, o que acarretará a ambos os setores a responsabilidade pelo controle 
patrimonial. 
 



 
 

 

§ 1° A movimentação de materiais permanentes entre setores ou comarcas ocorrerá 
mediante a anuência da COPAT, que poderá validar ou não a transferência de 
responsabilidade pela guarda do bem. 
 
§ 2° Autorizada a movimentação de materiais na forma do § 1° deste artigo, o 
recebimento do bem movimentado deve ser confirmado pelos responsáveis das 
unidades de origem e destino. 
 
§ 3° O recebimento de material permanente no SIAD deverá ser realizado no prazo 
máximo de 48 horas, contadas da entrega do bem. 
 
§ 4° A utilização de senha pessoal e intransferível para recebimento de materiais 
permanentes no SIAD substituirá a assinatura em guia impressa. 
 
§ 5° Os materiais permanentes necessários ao exercício do teletrabalho que forem 
disponibilizados aos servidores mediante Termo de Responsabilidade, conforme art. 
7°, §1°, da Portaria Conjunta da Presidência nº 493, de 25 de abril de 2016, 
permanecerão vinculados ao inventário patrimonial do setor de lotação do servidor. 
 
Art. 9° Compete à Gerência de Contabilidade - GECON acompanhar e controlar o 
registro sintético dos materiais permanentes no SIAFI. 
 
Art. 10. A responsabilidade pelos bens permanentes em uso lotados nas áreas 
comuns será: 
 
I - do Juiz Diretor do Foro, no âmbito da Justiça de Primeira Instância; 
 
II - do síndico, nas edificações onde houver; 
 
III - dos gestores das unidades administrativas da Secretaria do Tribunal de Justiça 
cadastradas no SIAD, identificados como responsáveis pelo bem na respectiva guia 
de transferência. 
 
Art. 11. No momento da assinatura do Termo de Responsabilidade pela guarda e 
conservação de materiais permanentes de uso pessoal, os magistrados e os 
servidores assumirão, na hipótese de desligamento dos quadros do TJMG ou 
quando cessar as atividades de uso dos equipamentos, o compromisso de devolvê-
los: 
 
I - à COPAT, quando se tratar de agente lotado na Secretaria do Tribunal de Justiça; 
 
II - ao Diretor do Foro, quando se tratar de agente lotado na Justiça de Primeira 
Instância. 
 
§ 1º Em caso de perda ou extravio do bem permanente que se encontre sob sua 
responsabilidade pessoal, o servidor ou o magistrado responderá a procedimento 
administrativo para apuração de sua culpa ou dolo. 
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§ 2º Apurada a responsabilidade de que trata o § 1° deste artigo, será solicitada à 
Diretoria Executiva de Administração de Recursos Humanos - DEARHU a 
consignação em folha de pagamento do valor da indenização pelo dano provocado. 
 
Art. 12. A COPAT manterá atualizada, na base de dados do SIAD, a relação de 
servidores e magistrados responsáveis pela guarda e conservação de materiais 
permanentes de uso pessoal. 
 
§ 1° No processamento dos atos de desligamento de servidores ou magistrados dos 
quadros do TJMG ou de exoneração de servidor ocupante de cargo de provimento 
em comissão, a DEARHU deverá verificar, mediante consulta ao SIAD, se há 
registro de materiais permanentes de uso pessoal sob a guarda desses. 
 
§ 2° Em caso afirmativo, a DEARHU dará ciência à COPAT do ato de desligamento 
dos quadros do TJMG ou de exoneração do cargo de provimento em comissão. 
 
§ 3° Com base na informação prestada pela DEARHU, a COPAT notificará o 
magistrado ou o servidor para que proceda à devolução do material permanente de 
uso pessoal ou faça a opção pelo desconto em folha de pagamento dos valores de 
avaliação dos materiais permanentes não devolvidos. 
 
§ 4° A DEARHU comunicará à COPAT, para as providências cabíveis, a eventual 
inexistência de crédito remuneratório do servidor ou do magistrado para a efetivação 
do desconto de que trata o §3° deste artigo. 
 
Art. 13. Para efeito de identificação, os materiais permanentes receberão números 
sequenciais de registro patrimonial oriundos do SIAD, que deverão ser apostos 
mediante gravação, afixação de plaqueta ou etiqueta com código de barra, ou por 
qualquer outro meio adequado às características do material. 
 
§ 1° Fica dispensado o uso de identificação física para o material permanente que 
não possa ser identificado na forma prevista no “caput” deste artigo face às suas 
características físicas, hipótese em que será registrado no SIAD com sequencial de 
registro patrimonial do tipo “sensível à plaqueta”. 
 
§ 2° Os materiais permanentes mencionados no §1° deste artigo serão controlados 
por meio de relação carga. 
 
Art. 14. Compete à Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental - 
DIRGED, por meio da Gerência de Jurisprudência e Publicações Técnicas - GEJUR 
e da Coordenação de Documentação e Biblioteca - COBIB, a responsabilidade pelo 
controle, movimentação, guarda e desfazimento do acervo bibliográfico do TJMG, 
que serão regulamentados em ato normativo próprio. 
 
Art. 15. Serão realizados, anualmente, os inventários físico e financeiro do material 
permanente estocado, em uso, cedido e recebido em comodato, e do acervo 
bibliográfico, para atendimento às regras contidas na Portaria Conjunta que dispuser 
sobre as datas-limite e atividades relativas ao encerramento do exercício financeiro 
no TJMG. 



 
 

 

 
Art. 16. Além do inventário anual, os gestores das unidades administrativas 
registradas no SIAD deverão promover: 
 
I - o inventário de transferência de responsabilidade, quando ocorrer a substituição 
do responsável pela guarda e conservação dos materiais permanentes; 
 
II - o inventário de extinção ou de transformação, quando ocorrer a extinção ou a 
transformação da unidade gestora do material. 
 
§ 1° O inventário físico e/ou financeiro poderá ser realizado a qualquer tempo, por 
iniciativa do Juiz Diretor do Foro, no âmbito da Justiça de Primeira Instância, dos 
gestores das unidades que compõem a Secretaria do Tribunal de Justiça e da 
Corregedoria-Geral de Justiça, bem como seus substitutos, se for o caso. 
 
§ 2° Nenhum código de unidade administrativa do SIAD vinculada a setor da Justiça 
de Primeira Instância ou à Secretaria do Tribunal de Justiça poderá ser desativado 
pelo Centro de Informações para Gestão Institucional - CEINFO ou pelo 
Administrador de Segurança do SIAD, no âmbito do TJMG, sem a prévia realização 
do inventário de extinção ou de transformação. 
 
Art. 17. O inventário patrimonial anual ou de alternância de gestores será equiparado 
à Guia de Transferência e vinculará a responsabilidade do gestor pelos materiais 
permanentes inventariados. 
 
Parágrafo único. Toda realização de inventário físico implicará na expedição de 
Termo de Realização do Inventário. 
 
Art. 18. Os gestores das unidades administrativas encaminharão à COPAT, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data de realização do inventário de alternância, o 
Termo de Realização do Inventário e as eventuais divergências. 
 
§ 1° Reputar-se-á aceito o inventário de transferência de responsabilidade se o 
substituto não fizer a comunicação prevista no “caput” deste artigo. 
 
§ 2° A COPAT, após esgotadas todas as diligências a serem realizadas pelo setor, 
encaminhará à Corregedoria-Geral de Justiça, para adoção de providências 
pertinentes, certidão constando a relação das unidades administrativas da Justiça de 
Primeira Instância e da Secretaria do Tribunal de Justiça que não realizaram o 
inventário anual no prazo definido pela Portaria Conjunta que dispuser sobre o 
encerramento do respectivo exercício financeiro. 
 
§ 3° A COPAT encaminhará as anomalias detectadas nos inventários mencionados 
nos arts. 15 e 16 desta Portaria, à exceção dos inventários relativos ao acervo 
bibliográfico, para a respectiva instauração de sindicância: 
 
I - à Corregedoria-Geral de Justiça, no caso dos materiais permanentes lotados na 
comarca de Belo Horizonte e na Secretaria do Tribunal de Justiça; e 
 



 
 

 

II - ao Juiz Diretor do Foro, no caso dos materiais permanentes lotados na Justiça de 
Primeira Instância. 
 
Art. 19. Os danos causados aos materiais permanentes, em qualquer tempo, 
deverão ser comunicados à COPAT de maneira formal, imediata e circunstanciada, 
pelo Juiz Diretor do Foro e pelo gestor de unidade administrativa da Secretaria do 
Tribunal de Justiça, e poderão ensejar a instauração de sindicância e processo 
administrativo pelas autoridades mencionadas no §3° do art. 18 desta Portaria. 
 
Parágrafo único. Os casos de ocorrência de roubo ou furto de materiais, dentro ou 
fora das dependências do TJMG, serão devidamente registrados em Boletim de 
Ocorrência, que deverá ser anexado aos autos do procedimento instaurado para 
apuração de responsabilidade nos termos do “caput” deste artigo. 
 
Art. 20. Apurada a culpa ou dolo do agente, nas hipóteses do art. 19 desta Portaria, 
o Juiz Diretor do Foro ou o Corregedor-Geral de Justiça, conforme o caso, 
determinará as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário, que deverá ser: 
 
I - em espécie, ou mediante desconto em folha, nos termos do art. 12, §3°, desta 
Portaria, no valor correspondente à recuperação do material permanente; ou 
 
II - por substituição do material por outro de características semelhantes. 
 
§ 1° A avaliação dos materiais permanentes para ressarcimento ao erário será 
realizada por oficial de justiça avaliador, no âmbito da Justiça de Primeira Instância, 
e pela Comissão de Levantamento dos Bens Permanentes em Desuso e/ou Material 
de Consumo Inservível, passíveis de alienação, no âmbito da Secretaria do Tribunal 
de Justiça. 
 
§ 2° Fica vedada a substituição a que se refere o inciso II desse artigo quando se 
tratar de materiais permanentes singulares, tidos como históricos, artísticos e 
culturais. 
 
§ 3° O ressarcimento ao erário ocorrido na forma prescrita no “caput” deste artigo 
não prejudicará o emprego de outras sanções administrativas, civis e criminais 
aplicáveis ao caso concreto. 
 

CAPÍTULO III 
DA BAIXA 

 
Art. 21. A baixa de materiais permanentes pertencentes ao acervo do TJMG 
somente ocorrerá depois de formalizado e concluído o devido processo legal. 
 
§ 1° Compete à Diretoria Executiva da Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio - 
DIRSEP decidir sobre a baixa de materiais permanentes pertencentes ao acervo do 
TJMG, nos termos do inciso VII do art. 1° da Portaria da Presidência nº 4.241, de 12 
de setembro de 2018, nos casos de: 
 
I - acerto implantação; 
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II - alienação; 
 
III - calamidade; 
 
IV - dano; 
 
V - devolução de bem cedido; 
 
VI - devolução de bem em comodato; 
 
VII - extravio; 
 
VIII - furto/roubo; 
 
IX - inutilização; 
 
X - movimentação de bem patrimonial por transferência. 
 
§ 2° Os materiais baixados nos termos do §1° deste artigo, que venham a ser 
recuperados ou substituídos por outros, deverão ser registrados no SIAD com novo 
número patrimonial. 
 
§ 3° A baixa por devolução de bens recebidos em cessão ou comodato será 
efetivada quando da rescisão do contrato firmado entre as partes ou quando do 
término da vigência. 
 
§ 4° No caso de calamidade, o responsável pela comarca ou unidade da Secretaria 
do Tribunal deverá encaminhar documentação comprobatória do fato à DIRSEP, que 
diligenciará para a devida baixa patrimonial junto à COPAT. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS BENS INSERVÍVEIS 

 
Art. 22. Nos setores/comarcas em que estejam lotados materiais permanentes 
considerados genericamente inservíveis, o responsável de cada unidade 
administrativa deverá: 
 
I - na hipótese de setor da Secretaria do Tribunal de Justiça: providenciar pedido de 
recolhimento à COPAT, por meio de formulário de transferência interna disponível 
no SIAD; 
 
II - na hipótese de comarca ou da COPAT: providenciar sua classificação em ocioso, 
recuperável, antieconômico e irrecuperável. 
 
Art. 23. O bem classificado pelas comarcas como ocioso e/ou recuperável poderá 
ser recolhido/transferido à COPAT para reaproveitamento em outra unidade 
administrativa do TJMG. 
 



 
 

 

§ 1° O recolhimento de bem permanente deverá ser solicitado à COPAT, que 
avaliará a conveniência administrativa para o erário e a viabilidade de 
reaproveitamento do bem em outras unidades ou na própria comarca. 
 
§ 2° Os materiais permanentes recolhidos pela COPAT deverão passar por triagem, 
para avaliação quanto à viabilidade econômica de sua reforma ou de 
reaproveitamento em estoque. 
 
Art. 24. As comarcas providenciarão, quando oportuno, pedido de autorização à 
Gerência de Suprimento e Controle Patrimonial - GESUP para reforma dos materiais 
classificados como recuperáveis, reintegrando-os ao acervo de materiais 
permanentes em condições de uso, para reaproveitamento. 
 
§1° A reforma de materiais permanentes deverá ser feita, preferencialmente, pela 
COPAT. 
 
§ 2° Na inviabilidade da hipótese do § 1° deste artigo, a reforma poderá ser realizada 
por profissionais externos, na região da comarca, sendo necessário o envio de 3 
(três) orçamentos para análise da GESUP e, em caso de aprovação, para o 
respectivo empenho do serviço, observado o limite previsto no art. 24, inciso II, da 
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Art. 25. Os materiais permanentes considerados inservíveis à atividade a que são 
destinados poderão ser submetidos ao recolhimento pela COPAT para venda por 
meio de leilão, mediante Termo de Alienação. 
 
Art. 26. Verificada a inconveniência da transferência/recolhimento de materiais 
permanentes inservíveis ou a impossibilidade de seu reaproveitamento, será 
providenciada nova destinação aos materiais, de forma a evitar o desperdício de 
recursos públicos, bem como o custo decorrente do armazenamento de tais bens. 
 
Parágrafo único. A destinação de que trata o “caput” deste artigo ocorrerá, 
preferencialmente, em favor dos órgãos públicos e entidades a seguir indicados, 
presentes as razões de interesse social, conforme a seguinte classificação: 
 
I - se ocioso ou recuperável: preferencialmente, para outro órgão ou entidade da 
Administração Pública Estadual, mediante Termo de Transferência Patrimonial, no 
qual constará a indicação da transferência de responsabilidade e guarda definitiva 
do TJMG para a unidade cessionária; 
 
II - se antieconômico ou irrecuperável: poderá ser alienado a órgãos municipais ou 
para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública, mediante Termo de 
Doação, após prévia avaliação econômica dos materiais permanentes. 
 

CAPÍTULO V 
DA INUTILIZAÇÃO 

 
Art. 27. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material 
classificado como irrecuperável ou antieconômico, a comarca ou a COPAT/GESUP 
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encaminhará expediente à DIRSEP para autorização da descarga patrimonial 
através de inutilização, com a retirada das partes economicamente aproveitáveis 
porventura existentes, que serão incorporadas ao patrimônio. 
 
§ 1° A inutilização consiste na destruição total ou parcial do material que ofereça 
ameaça vital para as pessoas, risco ambiental ou inconveniente de qualquer 
natureza para a Administração Pública Estadual, observado o Plano de Logística 
Sustentável. 
 
§ 2° Os símbolos nacionais serão inutilizados em conformidade com a legislação 
específica, que determina seu encaminhamento a qualquer unidade militar para 
incineração no Dia da Bandeira. 
 
§ 3° A inutilização de materiais será documentada mediante o respectivo processo 
de desfazimento, que deverá ser formalizado na comarca e enviado à COPAT para 
os devidos registros e Termo de Baixa. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 28. Quando se tratar de acervo bibliográfico do TJMG, os registros no SIAD a 
que se referem o art. 3º, o "caput" do art. 4º , o art. 5º, os incisos I e II do art. 8º, o 
art. 19 e o art. 21 serão realizados pela COBIB, observado o disposto no art. 14 
desta Portaria. 
 
Art. 29. As avaliações e classificações previstas nesta Portaria, com exceção 
daquelas previstas no § 1° do art. 20 e no § 2° do art. 23, bem como os demais 
procedimentos que integram o processo de alienação de materiais, serão efetuadas 
por comissão especial a ser instituída pelo Juiz Diretor de Foro, no âmbito da Justiça 
de Primeira Instância, e pelo Presidente do Tribunal, no âmbito da Secretaria do 
Tribunal de Justiça. 
 
Art. 30. O Juiz Diretor do Foro poderá baixar normas necessárias à gestão dos 
materiais permanentes sob sua guarda, respeitados os preceitos gerais 
estabelecidos por esta Portaria. 
 
Art. 31. Fica revogada a Portaria da Presidência n° 1.145, de 20 de setembro de 
1999. 
 
Art. 32. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2018. 
 
 
 

Desembargador NELSON MISSIAS DE MORAIS 
Presidente 

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po11451999.pdf

