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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ATO 11/2019 (*)

Institui os procedimentos a serem adotados nos casos de extra-
vios e/ou danos a bens públicos, que resultem em prejuízo de 
“pequeno valor”, a serem apurados mediante Termo Circuns-
tanciado Administrativo - TCA, no âmbito do TRT-7ª Região.

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

 CONSIDERANDO a autonomia administrativa e fi nanceira do Poder Judiciário, 
nos termos do artigo 99, da Constituição Federal de 1988;

 CONSIDERANDO o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no tocante 
à avaliação do custo/benefício nos procedimentos de controle;

 CONSIDERANDO a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em especial no 
que se refere aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do atendimento 
ao interesse público e dos critérios a serem observados nos processos administrativos 
atinentes à adequação entre meios e fi ns, observância das formalidades essenciais à 
garantia dos direitos dos administrados e adoção de formas simples, sufi cientes para 
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, 
respectivamente, inseridos no artigo 2º, caput, e parágrafo único, incisos VI, VIII e IX 
da mencionada Lei;

 CONSIDERANDO os princípios da efi ciência e da economicidade, previs-
tos nos artigos 37 e 70 da Constituição Federal de 1988, e o Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, no tocante à simplifi cação de processos e supressão de 
controles, que se apresentam como meramente formais ou cujo custo seja eviden-
temente superior ao risco de perda;

 CONSIDERANDO os dispositivos constantes da IN CGU nº 04, de 17 de 
fevereiro de 2009, e do Ato TST GDGSET nº 497, de 24 de setembro de 2014, que 
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instituíram, respectivamente, no âmbito da Corregedoria-Geral da União e do Tribunal 
Superior do Trabalho o Termo Circunstanciado Administrativo - TCA;

 CONSIDERANDO o disposto na Lei nº. 13.726, de 08 de outubro de 2018, que 
racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplifi cação;

 CONSIDERANDO, por fi m, a necessidade de regulamentar os procedimentos 
a serem adotados nos casos de extravios e/ou danos a bens públicos, que resultem em 
prejuízos de “pequeno valor” , de modo a promover de forma célere, efetiva e efi ciente 
a regularização da situação;

 R E S O L V E:

 Art. 1º Em caso de extravio ou dano a bem público, que implicar prejuízo de 
pequeno valor, poderá a apuração do fato ser realizada por intermédio de Termo Cir-
cunstanciado Administrativo - TCA, na forma do Anexo deste Ato, com abertura de 
PROAD específi co.

 Parágrafo Único. Para os fi ns do disposto neste artigo, considera-se prejuízo 
de pequeno valor aquele cujo preço de mercado para aquisição ou reparação do bem 
extraviado ou danifi cado seja igual ou inferior ao limite estabelecido como de licitação 
dispensável, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

 Art. 2° O Termo Circunstanciado Administrativo - TCA deverá ser lavrado:

 I - pelo(a) Diretor(a) da Divisão de Material e Logística – DMLOG; ou

 II - pelo(a) Diretor(a) da Divisão de Segurança e Transporte – DSET, nos casos 
de incidentes envolvendo veículos e naqueles em que existe indício de furto ou roubo.

 § 1º Caso os Diretores indicados nos incisos I e II estejam envolvidos no extravio 
ou dano, caberá ao respectivo superior hierárquico a lavratura do Termo Circunstanciado 
Administrativo - TCA.

 § 2º Quando o extravio ou dano a Bem Público for constatado durante a realiza-
ção do Inventário Físico Anual, o Presidente da Comissão de Inventário poderá lavrar 
o Termo Circunstanciado Administrativo - TCA, hipótese em que terá de submetê-lo à 
autoridade julgadora.

 § 3º O Termo Circunstanciado Administrativo - TCA deverá conter, neces-
sariamente, a qualifi cação do servidor envolvido e a descrição sucinta dos fatos que 
acarretaram o extravio ou o dano do Bem Público, assim como o Parecer Conclusivo 
do responsável pela sua lavratura.
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 § 4º Quando for o caso, as Perícias e os Laudos Técnicos cabíveis deverão ser 
juntados aos autos do Termo Circunstanciado Administrativo - TCA pelo responsável 
por sua lavratura.

 § 5º Nos termos do art. 24, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o servidor 
indicado no Termo Circunstanciado Administrativo - TCA como envolvido nos fatos em 
apuração poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da abertura do TCA, 
manifestar-se nos autos do processo, bem como juntar os documentos que achar perti-
nentes, podendo o responsável pela lavratura do TCA expedir notifi cação para esse fi m.

 § 6º O prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser dilatado até o dobro, 
mediante comprovada justifi cação.

 § 7º Concluído o Termo Circunstanciado Administrativo - TCA, o responsável 
pela sua lavratura o submeterá ao (à) Secretário(a) de Administração, que decidirá quanto 
ao acolhimento ou rejeição da proposta constante no Parecer Conclusivo elaborado ao 
fi nal daquele Termo.

 § 8º O(a) Secretário(a) de Administração, após a análise e posicionamento acerca 
do Termo Circunstanciado Administrativo - TCA, deverá submetê-lo à deliberação do(a) 
Diretor(a)-Geral/ Ordenador(a) de Despesa.

 § 9º Caso entenda necessário, tanto o(a) Secretário(a) de Administração 
quanto o(a) Diretor(a)-Geral/ Ordenador(a) de Despesa poderão solicitar a manifes-
tação da Divisão de Material e Logística - DMLOG, para esclarecimentos quanto 
ao valor de mercado do bem público extraviado ou danifi cado e estabelecimento 
do valor correspondente ao seu ressarcimento, bem como sobre demais questões 
atinentes à situação identifi cada.

 Art. 3º No julgamento a ser proferido após a lavratura do Termo Circunstanciado 
Administrativo - TCA, caso o(a) Diretor(a)-Geral/ Ordenador(a) de Despesa conclua 
que o fato gerador do extravio ou do dano ao bem público decorreu do uso regular deste 
ou de fatores que independeram da ação do agente, a apuração será encerrada e os autos 
serão encaminhados à Divisão de Material e Logística - DMLOG para prosseguimento 
quanto aos demais controles patrimoniais internos.

 Art. 4º Verifi cado que o dano ou o extravio do bem público resultou de conduta 
culposa do agente, o encerramento da apuração para fi ns disciplinares estará condi-
cionado ao ressarcimento ao erário do valor correspondente ao prejuízo causado, que 
deverá ser feito pelo servidor público causador daquele fato e nos prazos previstos nos 
§ 5º e § 6º do art. 2º.

 § 1º O ressarcimento de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer:

 I – pelo pagamento, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
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 II – pela entrega de um bem de características iguais ou superiores ao danifi -
cado ou extraviado, ou

 III – pela prestação de serviço que restitua o bem danifi cado às condições 
anteriores de uso.

 § 2º Nos casos previstos nos incisos II e III do parágrafo anterior, o Termo 
Circunstanciado Administrativo - TCA deverá conter manifestação expressa do res-
ponsável pela sua lavratura acerca da adequação do ressarcimento feito pelo servidor 
público à Administração.

 § 3º Tratando-se de bens de informática essa adequação deverá ser submetida 
à avaliação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC.

 Art. 5º Não ocorrendo o ressarcimento ao erário, de acordo com o descrito no 
art. 4º, ou constatados os indícios de dolo mencionados no art. 5º, a apuração da respon-
sabilidade funcional do servidor público será feita na forma defi nida pelo Título V - Do 
Processo Administrativo Disciplinar, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

 Art. 6º É vedada a utilização do modo de apuração de que trata este Ato quando 
o extravio ou o dano do bem público apresentarem indícios de conduta dolosa de 
servidor envolvido.

 Parágrafo Único. Na hipótese de o processo já ter sido iniciado, o Termo 
Circunstanciado Administrativo - TCA deverá ser encerrado e encaminhado à auto-
ridade competente para que se promova a apuração da responsabilidade, na forma 
estabelecida no art. 5º.

 Art. 7º Constatada a indicação de responsabilidade de Pessoa Jurídica decorrente 
de Contrato celebrado com o TRT7, serão remetidas cópias do Termo Circunstanciado 
Administrativo - TCA e dos documentos a ele acostados ao Gestor/Fiscal do Contrato 
Administrativo, para que adote as providências necessárias ao ressarcimento do valor 
do bem danifi cado ou extraviado, de acordo com a forma avençada no Instrumento 
Contratual e conforme a legislação pertinente, ou ainda na forma prevista neste Ato.

 Art. 8º Os casos omissos serão solucionados pela Presidência deste Regional.

 Art. 9º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 Fortaleza, 05 de fevereiro de 2019.
 PLAUTO CARNEIRO PORTO
 Presidente do Tribunal

(*) Republicado no DEJT, Brasília, DF, n. 2823, 03 out. 2019. Caderno Administrativo do Tribunal 

Regional do Trabalho da 7ª Região, p. 1.
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