
Suprimento de Fundos Institucional | Cartão de Pagamento do PJPE | Manual de Normas e Procedimentos 1



Comissão de elaboração 

DIRETORIA GERAL 

Leovegildo Lopes da Mota 
Diretor Geral 

João Batista de Sousa Farias 
Assessoria Técnica 

Felipe Espíndola Pessoa 
Núcleo de Modernização da Gestão 

CONSULTORIA JURÍDICA 

Oscar Edson Gomes Barros 
Consultor Jurídico 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Victor Reithler Marroquim 
Secretário de Administração 

Carleide Maria Bezerra 
Diretoria de Contabilidade 

Liosvaldo Xavier Lopes Souza 
Diretoria Financeira 

Recife, 17 de novembro de 2011 

Suprimento de Fundos Institucional | Cartão de Pagamento do PJPE | Manual de Normas e Procedimentos 2



Sumário

1. | Introdução................................................................................ 4 

2. | Apresentação do manual............................................................. 5 

3. | Conceitos ................................................................................. 6 

4. | Procedimentos para realização de despesas................................... 7 

4.1 | Solicitação, autorização, emissão, entrega e desbloqueio do Cartão 
de Pagamento ................................................................................ 7 

4.1.1 | Solicitação do Cartão de Pagamento .................................. 7 

4.1.3 | Emissão do Cartão de Pagamento...................................... 9 

4.1.4 | Entrega do Cartão de Pagamento ...................................... 9 

4.1.5 | Desbloqueio do Cartão de Pagamento ................................ 9 

4.2 | Deveres e responsabilidades do portador sobre a guarda do Cartão 
de Pagamento .............................................................................. 11 

4.3 | Despesas que podem ser realizadas através do Suprimento de 
Fundos Institucional ...................................................................... 11 

4.4 | Vedações e impedimentos.................................................... 14 

É vedada a concessão e/ou utilização de recursos do Suprimento de 
Fundos Institucional para:.............................................................. 14 

4.5 | Solicitação e utilização do suprimento.................................... 14 

5. | Prestação de contas ................................................................. 20 

5.1 | Procedimentos e documentos exigidos ................................... 20 

5.2 | Prazo ................................................................................ 21 

5.3 | Infrações, multas e penalidades............................................ 22 

6. | Demonstrativo mensal de fatura e pagamento ............................. 23 

7. | Informações, sugestões e esclarecimento de dúvidas.................... 24 

Anexos ........................................................................................... 25 

Suprimento de Fundos Institucional | Cartão de Pagamento do PJPE | Manual de Normas e Procedimentos 3



1.| Introdução 
Com o objetivo de descentralizar a realização de despesas de manutenção 
das atividades do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, até 
então centralizadas nos órgãos administrativos (gestores) da capital, a Lei 
Estadual nº 14.246 (17/12/2010) criou o Suprimento de Fundos 
Institucional para disponibilizar recursos, mediante empenho em dotação 
orçamentária própria, para as Comarcas e unidades gestoras 
(administrativas) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
Para movimentação desses recursos, a lei instituiu o Cartão de Pagamento 
do Poder Judiciário Estadual (CPPJE), substituindo, dessa forma, o 
Suprimento Individual, cujos recursos (limitados a R$ 500,00) eram 
depositados na conta corrente pessoal do servidor ou magistrado. 

Os recursos do Suprimento de Fundos Institucional, provenientes dos 
ordinários do Tesouro (Fonte 101 – Despesas de custeio) e dos Diretamente 
Arrecadados (Fonte 104 – despesas com reparo, adaptação, conservação e 
manutenção de bens móveis e imóveis e aquisição de equipamentos e 
material permanente), se submetem a regime especial de execução e de 
prestação de contas e se enquadram nos limites de dispensa de licitação 
estabelecidos no artigo 24, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Visando regulamentar a utilização dos recursos do Suprimento de Fundos 
Institucional e do Cartão de Pagamento, o TJPE aprovou as Resoluções nº 
314/2011 e nº 316/2011. Para emissão, administração e fornecimento 
de suporte operacional e tecnológico para utilização dos cartões 
magnéticos, celebrou contrato (nº 96/2011) com o Banco do Brasil S/A. 

Com o Suprimento de Fundos Institucional e o Cartão de Pagamento do 
Poder Judiciário Estadual (CPPJE), os gestores dos órgãos administrativos 
do TJPE e, em especial, das Comarcas do interior do Estado de 
Pernambuco, passam a contar com um moderno instrumento para a 
realização de despesas e aquisição de bens de pequeno valor até o limite de 
dispensa de licitação, conferindo, dessa forma, maior autonomia e 
independência em relação à administração central e mais agilidade na 
aplicação dos recursos e atendimento de suas necessidades.
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2.| Apresentação do manual 
Com o objetivo de facilitar o entendimento e o cumprimento da legislação 
relativa ao Suprimento de Fundos Institucional e das normas referentes à 
utilização do Cartão de Pagamento do Poder Judiciário Estadual (CPPJE), 
apresentamos este manual de normas e procedimentos. Este manual não 
substitui a Lei Estadual nº 14.246 (17/12/2010) e as Resoluções nº 
314/2011 e nº 316/2011. O intuito é fornecer informações e explicações 
adicionais acerca das regras estabelecidas pelos instrumentos que 
disciplinam o assunto. 

O documento serve como fonte de consulta por todos os magistrados e 
servidores autorizados a solicitar Suprimentos e a portar e usar o Cartão de 
Pagamento. É importante ressaltar que os portadores dos cartões precisam 
respeitar determinadas regras, prazos e limites para utilização e para 
prestação de contas.  

Também deve ser utilizado como instrumento para realização de 
treinamento dos servidores das áreas administrativas responsáveis pela 
operacionalização do Suprimento de Fundos Institucional e do Cartão de 
Pagamento do Poder Judiciário Estadual (CPPJE). Desta forma, poderá servir 
como ferramenta de trabalho auxiliar nas tarefas diárias, contribuindo para 
promover agilidade e eficiência na execução das atividades internas 
inerentes aos fluxos e processos de trabalho. 

Por fim, lembramos que, por se tratar de um instrumento de realização de 
despesa inovador no órgão, com o decorrer do tempo, alguns ajustes e 
adequações poderão ser realizados nos procedimentos previstos e descritos 
neste manual. Por isso, colocamo-nos à disposição de todos os que 
utilizarem esta ferramenta para receber críticas e sugestões, sempre no 
sentido de melhoria da qualidade deste trabalho. 

Leovegildo Lopes da Mota 

Diretor Geral 
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3.| Conceitos 

Suprimento de 
fundos 
institucional

Disponibilidade de recursos concedidos às comarcas e 
unidades administrativas do TJPE, sempre precedida de 
empenho em dotação orçamentária própria e submetida a 
regime especial de execução e prestação de contas 

Cartão de 
pagamento

Cartão magnético utilizado para movimentação dos 
recursos do Suprimento de Fundos Institucional 

Portador
Magistrado / servidor autorizado a portar o cartão de 
pagamento

Suprido
Titular de cartão de pagamento que recebe crédito para 
realização de despesa 

Assinatura
eletrônica

Senha/código pessoal e secreto que o portador insere 
(digita) em terminais ou outros equipamentos eletrônicos 
para efetivar operações (transações) 

Transação
Aquisições e saques efetuados pelos portadores com 
utilização do cartão de pagamento 

Comprovante 
de operação 

Documento gerado (emitido) em estabelecimentos 
comerciais ou no Banco do Brasil no ato da efetivação de 
uma transação 

Unidades
judiciárias

Diretorias de Foro, Juizados Especiais, Tribunais do Júri e 
Varas da Infância e Juventude da Capital 

Órgãos
administrativos
(gestores)

Órgãos consultivos e de assessoramento à Presidência do 
Tribunal de Justiça, Diretoria Geral, as Secretarias 
Executivas e os seus órgãos de direção (Resolução nº 
302/2010).

Elemento de 
despesa

Classificação orçamentária do gasto (despesa) 
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4.| Procedimentos para realização de 
despesas

4.1 | Solicitação, autorização, emissão, 
entrega e desbloqueio do Cartão de 
Pagamento 
Todas as unidades judiciárias (Comarcas, Juizados e Tribunais do Júri) e 
todos os órgãos gestores (administrativos) do Poder Judiciário do 
Estado de Pernambuco podem realizar despesas através do 
Suprimento de Fundos Institucional.

4.1.1 | Solicitação do Cartão de Pagamento 

QUEM SOLICITA O CARTÃO DE PAGAMENTO? 

Comarcas: Juiz Diretor do Foro 

Juizados Especiais e 
Tribunais do Júri:

Juiz Titular ou Juiz Substituto que 
responda na condição de Titular 

Órgãos
administrativos: Titulares e Adjuntos 

Cabe ao gestor de cada unidade judiciária ou 
administrativa indicar as pessoas (ele próprio e/ou seus 
servidores) que deverão receber o Cartão de Pagamento. A 
solicitação deve ser feita à Diretoria Geral através do 
endereço eletrônico cartao.pagamento@tjpe.jus.br.

DADOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO 
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4.1.2 Cargos e funções autorizadas a receber 
o Cartão de Pagamento 

Cada unidade judiciária ou órgão gestor (administrativo) pode 
dispor de até 02 (dois) Cartões de Pagamento. O quadro abaixo 
contém a relação dos titulares de cargos e de funções gratificadas 
previamente autorizados a receber o Cartão de Pagamento. Casos 
excepcionais poderão ser submetidos à apreciação da Diretoria 
Geral, que poderá conceder autorizações especiais (adicionais) 
mediante solicitação devidamente justificada. 

RREELLAAÇÇÃÃOO DDEE CCAARRGGOOSS EE FFUUNNÇÇÕÕEESS AAUUTTOORRIIZZAADDOOSS
ÓRGÃO CARGO/FUNÇÃO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA CHEFE DE GABINETE / ASSESSOR
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA CHEFE DE GABINETE / ASSESSOR

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
JUSTIÇA ESCRIVÃO

DIRETORIA GERAL DO TJPE DIRETOR GERAL/ASSESSOR 
SECRETARIA DA CORREGEDORIA 

GERAL DA JUSTIÇA SECRETÁRIO

SECRETARIA JUDICIÁRIA SECRETÁRIO / SECRETÁRIO ADJUNTO / 
CHEFES NÚCLEO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIO / SECRETÁRIO ADJUNTO / 
ASSESSOR / CHEFE DE NÚCLEO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

SECRETARIO / SECRETARIO ADJUNTO /  
ASSESSOR / GERENTE 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETÁRIO / SECRETÁRIO ADJUNTO / 

CHEFE DE NÚCLEO / DIRETOR / 
GERENTE

CONSULTORIA JURÍDICA CONSULTOR / CONSULTOR ADJUNTO / 
ASSESSOR

OUVIDORIA OUVIDOR / ASSISTENTE DA OUVIDORIA
ASSESSORIA DE CERIMONIAL ASSESSOR 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL ASSESSOR / CHEFE DE NÚCLEO 

ASSISTÊNCIA POLICIAL MILITAR E 
CIVIL

ASSISTENTE POLICIAL MILITAR E CIVIL / 
ASSISTENTE ADJUNTO 

COORDENADORIA COORDENADOR / COORDENADOR 
ADJUNTO / CHEFE DE NÚCLEO 

CONTROLADORIA CONTROLADOR / CONTROLADOR 
ADJUNTO

DIRETORIA* DIRETOR / DIRETOR ADJUNTO / 
GERENTE / CHEFE DE NÚCLEO 

COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PRESIDENTE 

DIRETORIA DOS FÓRUNS DA CAPITAL E 
INTERIOR

DIRETOR / CHEFE DE SECRETARIA / 
ADMINISTRADOR DE FÓRUM 

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 
CAPITAL MAGISTRADO / CHEFE DE SECRETARIA 

JUIZADOS ESPECIAIS MAGISTRADO / CHEFE DE SECRETARIA 
TRIBUNAIS DO JÚRI MAGISTRADO / CHEFE DE SECRETARIA 

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CHEFE DO CENTRO / CHEFE DE NÚCLEO 
* Na Diretoria de Infra Estrutura - DIRIEST, inclui-se o Cargo de Administrador de 
Prédio e Chefe de Núcleo
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4.1.3 | Emissão do Cartão de Pagamento 
Para emissão, administração e fornecimento de suporte 
operacional e tecnológico para utilização dos cartões de 
pagamento, o TJPE celebrou contrato (nº 96/2011) com o Banco 
do Brasil S/A. 

Após autorização da Diretoria Geral, a Diretoria Financeira deve 
solicitar a confecção dos cartões de pagamento ao Banco do 
Brasil. Tanto as inclusões de portadores como também as 
exclusões deverão ser efetuadas por escrito ou por meio 
eletrônico específico do Banco do Brasil. 

O Banco do Brasil confecciona o Cartão de Pagamento, 
obedecidos alguns critérios e padrões técnicos e de segurança 
internacionais. 

4.1.4 | Entrega do Cartão de Pagamento 
O cartão emitido é enviado pelo Banco do Brasil para o endereço 
do portador indicado no momento da solicitação do Cartão de 
Pagamento. Por isso, é imprescindível que a informação seja 
fornecida de modo correto e exato. 

No momento do recebimento do cartão, em caso de divergência 
e/ou desconformidades no conteúdo do envelope lacrado, seu 
recebimento deverá ser recusado e o fato, imediatamente 
comunicado à Diretoria Financeira. 

4.1.5 | Desbloqueio do Cartão de Pagamento 
O portador do Cartão de Pagamento deve cadastrar a senha do 
cartão (assinatura eletrônica pessoal, sigilosa e intransferível) em 
qualquer agência do Banco do Brasil. Em seguida, deve 
desbloquear o cartão em qualquer terminal de auto-atendimento 
do Banco do Brasil, com utilização de senha (assinatura 
eletrônica) cadastrada especialmente para uso do cartão. 

Suprimento de Fundos Institucional | Cartão de Pagamento do PJPE | Manual de Normas e Procedimentos 9



  

Suprimento de Fundos Institucional | Cartão de Pagamento do PJPE | Manual de Normas e Procedimentos 10Suprimento de Fundos Institucional | Cartão de Pagamento do PJPE | Manual de Normas e Procedimentos 10



4.2 | Deveres e responsabilidades do 
portador sobre a guarda do Cartão de 
Pagamento 
Os Cartões de Pagamento são de propriedade do Banco do Brasil e seu 

uso é pessoal e intransferível do portador nele identificado, que tem os 

seguintes deveres: 

DEVERES 

Informar eventual(is) mudança(s) de endereço residencial; 

Devolver o cartão ao banco quando de sua exclusão; 

Comunicar1 eventual furto, perda e/ou extravio do cartão de pagamento 

através dos serviços da Central de Atendimento 2do Banco do Brasil 

(disponíveis 24 horas por dia, inclusive feriados). 

As transações (aquisições e saques) com o Cartão de Pagamento deverão 

ser feitas pelo portador com a observância e conferência dos dados da 

operação e mediante inserção (digitação) da assinatura eletrônica em 

terminais ou outros equipamentos eletrônicos. 

O portador deve verificar a correção dos dados lançados no comprovante 

de operação emitido pelo estabelecimento comercial e/ou banco, sendo 

certo que, a impostação de senha, o fornecimento do número do cartão 

ou a aposição da assinatura eletrônica, significará integral 

responsabilidade do portador pela transação. 

4.3 | Despesas que podem ser realizadas 
através do Suprimento de Fundos 
Institucional
O Cartão de Pagamento pode ser utilizado em estabelecimentos 
comerciais ou prestadores de serviços integrantes da rede associada 
(afiliados) ao Banco do Brasil (função débito) e/ou para saques em 
terminais de auto-atendimento do banco, respeitados os limites de 

1 O portador deverá obter do(a) atendente um Número de Ocorrência de Atendimento, que constituirá 
confirmação, identificação e prova do pedido de bloqueio. 
2 Números de telefones disponíveis na seção Informações, Sugestões e Esclarecimento de Dúvidas deste 
documento (página 23)
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dispensa de licitação estabelecidos no artigo 24, incisos I e II, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO DDEE IITTEEMM PPEERRMMAANNEENNTTEE

�� Material ou equipamento permanente necessário à 

manutenção das atividades do Poder Judiciário do 

Estado de Pernambuco

Material ou equipamento permanente necessário à

manutenção das atividades do Poder Judiciário do

Estado de Pernambuco

PPAAGGAAMMEENNTTOO DDEE DDEESSPPEESSAASS

�� De custeio com material de consumo e serviços De custeio com material de consumo e serviços

�� Com alimentação, hospedagem e outras decorrentes 

das atividades do Tribunal do Júri 

Com alimentação, hospedagem e outras decorrentes

das atividades do Tribunal do Júri

�� Extraordinárias ou urgentes com reparo, adaptação, 

conservação e manutenção de bens móveis e

imóveis do Poder Judiciário do Estado de 

Pernambuco 

Extraordinárias ou urgentes com reparo, adaptação,

conservação e manutenção de bens móveis e

imóveis do Poder Judiciário do Estado de

Pernambuco

SSAAQQUUEESS EEMM EESSPPÉÉCCIIEE

�� Despesa de custeio de pronto pagamento, efetuada 

para atender à necessidade inadiável de aquisição de 

equipamento e material permanente, de consumo ou 

execução de serviço

Despesa de custeio de pronto pagamento, efetuada

para atender à necessidade inadiável de aquisição de

equipamento e material permanente, de consumo ou

execução de serviço

Observação: para consulta de tabela com relação exemplificativa de 
despesas processáveis através do Suprimento de Fundos Institucional, 
vide a seção Anexos (página 38) 



A
Q

U
IS

IÇ
Ã
O

Equipamento e material 
permanente R$ 8.000,00 3

�Hipóteses excepcionais 
justificadas pela urgência ou 
economicidade 
� Autorização prévia do 
Presidente do TJPE 

Despesas de custeio com 
materiais de consumo e 
serviços

R$ 8.000,00 1
� Itens indisponíveis na 
Unidade de Almoxarifado ou 
impossibilidade de 
fornecimento

Despesas 4 com
alimentação,
hospedagem e outras 
relacionadas às 
atividades do Trib. Júri 

25 refeições (R$ 
15,00 cada) por 
sessão 5

� Pedido instruído com oficio 
justificador 6

� Autorização da Secretaria 
de Administração 

IM
Ó

V
EI

S

R$ 15.000,00 1

� Justificativa 
� Parecer da Diretoria de 
Engenharia e Arquitetura 
� Apresentação de 03 (três) 
propostas
� Impossibilidade do serviço 
ser efetuado, em tempo 
hábil, por empresa 
contratada pelo TJPE PA

G
AM

EN
TO

 D
E 

D
ES

PE
S
A
S
 

Despesas
extraordinárias ou 
urgentes
com reparo, 
adaptação,
conservação e 
manutenção 
de bens 

M
Ó

V
EI

S

R$ 8.000,00 1
� Impossibilidade do serviço 
ser efetuado, em tempo 
hábil, por empresa 
contratada pelo TJPE 

S
A
Q

U
ES

 E
M

 
ES

PÉ
C
IE

7

Despesas de 
custeio de pronto 
pagamento 8

Até R$ 500,009
� Realização da despesa deve 
ocorrer em até 03 dias úteis 
10

OPERAÇÕES LIMITES EXIGÊNCIAS 

3 Limite de dispensa de licitação (art. 24, incisos I e II da Lei nº 8.666/93). Não será considerada para a 
definição de fracionamento de despesa de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações, a aquisição de equipamentos e material permanente, de consumo ou expediente e a 
contratação de obras e serviços da mesma natureza e no mesmo período por mais de uma Comarca ou 
Unidade Administrativa. 
4 Exclusivamente para magistrados, servidores do Poder Judiciário, integrantes do corpo de jurados, réu 
e testemunhas submetidas ao regime de incomunicabilidade 
5 Quando a sessão ultrapassar 10 (dez) horas de duração, pode-se acrescentar uma refeição por pessoa. 
Casos excepcionais poderão ser submetidos à apreciação da Secretaria de Administração, que poderá 
conceder autorizações especiais (adicionais) mediante solicitação devidamente justificada. 
6 O pedido deve conter a pauta de julgamentos com número de sessões, datas de realização das 
sessões, Números dos processos, nome dos réus, tempo previsto de duração de cada sessão e 
justificativa para pernoite em hotel (se for o caso). 
7 Em terminais de auto-atendimento bancário do Banco do Brasil, estando sujeitos, além dos limites de 
utilização, às normas estabelecidas para utilização de cartão nessa espécie de equipamentos. 
8 Despesas efetuadas para atender a necessidades inadiáveis de aquisição de material de consumo e 
execução de serviços, cujos valores não ultrapassem, para cada tipo de serviço ou aquisição de material, 
o valor de R$ 500,00. 
9 Quando o limite for atingido, todos os saques subseqüentes não serão autorizados. 
10 Se o suprido estiver designado para o serviço fora da sede, em lugares que apresentem 
impossibilidade de pagamento através do cartão ou de efetuar saques, e ainda, quando se ausentar por 
um longo período, por necessidades de serviço, poderá permanecer com valores em espécie acima do 
prazo, justificando formalmente as circunstancias que impediram os procedimentos normais. 
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4.4 | Vedações e impedimentos 
É vedada a concessão e/ou utilização de recursos do Suprimento de 
Fundos Institucional para: 

  Aquisição de material de expediente disponível no estoque 

da Unidade de Almoxarifado da Diretoria de Infraestrutura 11;

  Aplicação em elemento de despesa diverso do indicado na 

respectiva solicitação; 

  Uso de saldo de um suprimento para complementar falta, 

porventura, ocorrida em outro suprimento, ainda que do 

mesmo elemento de despesa; 

  Realização de despesas com transporte; 

  Magistrado ou servidor em alcance, férias ou afastamentos 

legais12;

  Responsável por dois suprimentos pendentes de prestação 

de contas;  

  Pagamento de despesas com reparo, adaptação, 

conservação e manutenção de bens móveis e imóveis, nas 

hipóteses em que tais serviços possam ser prestados, em 

tempo hábil, por empresa contratada pelo TJPE. 

4.5 | Solicitação e utilização do 
suprimento

QUEM SOLICITA O SUPRIMENTO? 

Comarcas: Juiz Diretor do Foro 

Juizados Especiais e 
Tribunais do Júri:

Juiz Titular ou Juiz Substituto que 
responda na condição de Titular 

Órgãos
administrativos: Titulares e Adjuntos 

11 Exceto no caso de comprovada impossibilidade de ser fornecimento no momento da aquisição. 
12

O detentor de suprimento  que entrar em gozo de férias na vigência da aplicação dos recursos deverá 
se abster de efetuar qualquer despesa neste período, até o retorno de suas atividades. 
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A solicitação de Suprimento de Fundos Institucional deve ser feita à 
Secretaria de Administração, através de formulário eletrônico específico, 
disponível na intranet institucional. 

Acessar a intranet institucional: https://www.tjpe.jus.br/intranet/

Inserir número de matrícula e senha 
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Na intranet, acessar o formulário eletrônico para solicitação de Suprimentos 
de Fundos Institucional, disponível na seção “DIFIN” (Diretoria Financeira).
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Formulário eletrônico para solicitação de suprimentos 
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Ao acessar o formulário, as informações do solicitante são 
automaticamente carregadas pelo sistema. 

Ao inserir a matrícula do beneficiário, suas informações são 
automaticamente carregadas pelo sistema 

O valor solicitado não pode ultrapassar os limites contidos na tabela 
Operações X Limites X Exigências (pág. 13). 

O solicitante deverá indicar, para cada Suprimento de Fundos 
Institucional solicitado, o elemento de despesa a que se destinam os 
recursos pleiteados, observando as exigências contidas na tabela 
Operações X Limites X Exigências (pág. 13). 

Descrição sumária da finalidade a que se destina o suprimento 
solicitado. 

Na hipótese de necessidade de envio de documentos exigidos na 
tabela Operações X Limites X Exigências (pág. 13), os mesmos 
deverão ser enviados para o endereço eletrônico 
suprimento.cartao@tjpe.jus.br e isto deverá ser mencionado no 
campo Observações. 

A solicitação só é efetivada se todos os requisitos exigidos pelo 
sistema tiverem sido corretamente preenchidos. 

PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

O prazo para aplicação dos recursos disponibilizados por meio de 
Suprimento de Fundos Institucional é de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data do crédito em favor portador do Cartão de Pagamento, não 
podendo ultrapassar a data final do exercício financeiro13. Transcorrido o 
prazo citado, o saldo não utilizado é bloqueado. 

13 Definida a cada ano através de portaria do Presidente do TJPE. 
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5.| Prestação de contas 

5.1 | Procedimentos e documentos 
exigidos
O portador do Cartão de Pagamento deve prestar contas dos recursos 
disponibilizados por meio de Suprimento de Fundos Institucional. A 
prestação de contas dos recursos recebidos deve ser feita à Diretoria 
Financeira, mediante a apresentação dos documentos relacionados 
abaixo:

DOCUMENTOS 

Formulário de prestação de contas1

Extrato do cartão referente ao período de aplicação dos recursos 

Comprovante(s) da(s) despesa(s) realizada(s)2, conforme especificação 
da natureza da despesa orçamentária (tabela abaixo) 

SERVIÇO DE TERCEIRO 
PESSOA FÍSICA 
3.3.90.36

SERVIÇO DE TERCEIRO 
PESSOA JURÍDICA 
3.3.90.39

MATERIAL DE 
CONSUMO 
3.3.90.30

EQUIPAMENTO E 
MATERIAL 
PERMANENTE 
4.4.90.52

Nota fiscal ou recibo3 emitido 
em nome do TJPE datado e 
assinado pelo prestador, com 
CPF, RG, endereço 

Nota Fiscal em nome do TJPE 

Comprovante de retenção / 
recolhimento do ISS
NIT

5, INSS6,
8

(se for o caso)
7 ou PIS/PASEP

Comprovante de retenção / 
 ISS4, INSS5 recolhimento do

Comprovante de retenção / 
 IRRF9

o / 
 IRRF8 recolhimento do

Comprovante de retençã
recolhimento do

Cupom fiscal ou 
nota fiscal em 
nome do TJPE 
com identificação 
de quitação do 
pagamento 

Nota Fiscal em 
nome do TJPE 
com  identificação 
da quitação do 
pagamento 4

r
to

blico. 

1 Disponível na intranet institucional.
2 Os comprovantes deverão ser emitidos em data posterior ao respectivo empenho. Também deverão se
numerados seguidamente (independentemente do número de volumes), além de conter o atesto, apos
e firmado pelo suprido, de que o material/equipamento foi recebido ou que o serviço prestado. 
3 Quando o recibo for passado a rogo, deve conter assinatura de 02 (duas) testemunhas que assistiram 
ao ato. 
4 Se ocorrer à confecção de material permanente realizado por pessoa física, deverá ser observado os 
mesmos pré-requisitos de documentos constantes no detalhamento de serviço de terceiro pessoa física. 
5 ISS: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
6 INSS: Instituto Nacional de Seguridade Social. 
7 NIT: Número de Inscrição do Trabalhador junto à Previdência Social 
8 PIS/PASEP: Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Pú

9 IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte. 
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(se for o caso) (se for o caso) 

Observação: para efeito das retenções na fonte de INSS, ISS e IRPF, deverá ser observada a 
legislação vigente, bem como os prazos estabelecidos para os recolhimentos, arcando o Suprido 
com os 

ses listadas a 
seguir demandam o cumprimento de obrigações adicionais: 

custos decorrentes do atraso no recolhimento ou da falta de retenção na fonte. 

Além dos documentos relacionados anteriormente, as hipóte

HIPÓTESES DOCUMENTO/EXIGÊNCIA ADICIONAL 

de contas fora 
do prazo 
Prestação 

Comprovante de recolhimento de multa 

Suprimento cancelado 
Cópia do ato que determinou o
cancelamento do suprimento 

o, 

 de bem 
patrimonial 

Serviço de repar
manutenção ou 
conservação

Informar o número de tombamento do 
bem ou, na sua falta, outra indicação que 
permita a sua identificação 

Equipamento / material 
permanente 

Informar à Gerência de Patrimônio a 
localização do bem para que seja 
registrado no sistema de controle 
patrimonial e demais providências 

5.2 | Prazo 
ita no 

 apresentação 
da Prestação de Contas será considerada a da postagem.

A apresentação dos documentos (Prestação de Contas) deve ser fe
prazo de 10 (dez) dias, contados do término do prazo fixado para 
aplicação do recurso (suprimento) ou (se for o caso) do 1º (primeiro) dia 
útil após a data em que o suprido tomar conhecimento do cancelamento 
do suprimento pelo Ordenador de Despesas. Na hipótese da remessa da 
prestação de contas ser efetuada pelos Correios, a data de
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5.3 | Infrações, multas e penalidades 
INFRAÇÃO MULTA / PENALIDADE 

Até 10 dias 
� Magistrado/Servidor em atraso 
� 10% do valor total do suprimento concedido 

Prestação de 
contas 
efetuada fora 
do prazo 

Após 10 dias 
� Magistrado/Servidor em alcance 
� Impedido de receber suprimento (05 anos) 
� Tomada de contas23

Prestação de contas não 
efetuadas em até 30 (trinta) 
dias após entrar em alcance 

� Tomada de Contas Especial24
� Sanções administrativas e penais 

Atraso no recolhimento ou 
falta de retenção na fonte de 
impostos relacionados aos 
prestadores de serviços 

� Suprido arca com os custos decorrentes do 
atraso ou da falta de retenção 

Permanecer com valores em 
espécie por mais de 03 dias 
úteis sem justificativa formal 

� Apuração de responsabilidade 

Valores despendidos sem 
comprovação válida: 

� 10% sobre o montante não comprovado 
� Restituição do valor da despesa não 
comprovada 
� Impedido de receber novo suprimento 

Documentos comprobatórios 
sem os requisitos legais 

� Glosa dos valores dos documentos 

Pagamento(s) efetuado(s) em 
desacordo com a finalidade a 
que se destinou o suprimento 

� Glosa do respectivo valor 

Glosa parcial ou total 
� Magistrado/Servidor em exigência 
� Apuração de responsabilidade funcional 

Descumprimento das normas 
estabelecidas nas Resoluções 
nº 314/2011 e 316/2011 

� Ordenador de Despesas pode cancelar o 
suprimento concedido e/ou o cartão de 
pagamento25. Neste caso o portador do 
cartão ficará impedido de realizar despesa com 
quantia eventualmente sacada, sob pena de 
devolução dos valores indevidamente 
despendidos. 

Deixar de informar eventuais 
mudanças de endereço 

� Magistrado/Servidor arcará com as 
conseqüências diretas ou indiretas dessa 
omissão

23 Diretoria Financeira deve dar conhecimento da pendência à Secretaria de Administração, que deverá 
proceder à Tomada de Contas nos termos do artigo 204, da Lei Estadual nº 7.741/78. 
24 Instauração deve ser determinada pelo Ordenador de Despesas. 
25 Nesta hipótese, o prazo de aplicação do recurso fica reduzido para o 1º (primeiro) dia útil após a data 
em que o portador tomar conhecimento do cancelamento do cartão. Caso não tenha sido realizada a 
despesa até a data do cancelamento, o Cartão de Pagamento será bloqueado, ficando o portador 
impedido de fazer qualquer despesa. 
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6. | Demonstrativo mensal de fatura e 
pagamento

O Banco do Brasil disponibilizará mensalmente o Demonstrativo Fatura,
contendo relação de todas as transações (compras, despesas e saques) 
realizadas pelos portadores dos cartões de pagamento, incluindo ainda 
eventuais encargos relativos ao período, taxas, tarifas, multas, 
pagamentos e lançamentos que configurem movimentação financeira 
decorrente da utilização do cartão de pagamento. 

Qualquer lançamento poderá ser contestado pelo TJPE ou pelo portador 
no prazo de até 20 (vinte) dias seguintes ao vencimento do respectivo 
débito (sem prejuízo da exigibilidade do seu pagamento). A Central de 
Atendimento do Banco do Brasil registrará, no ato da contestação, 
aquelas que não forem esclarecidas naquele momento e informará ao 
reclamante o número do registro da ocorrência para acompanhamento e 
justificação de glosa de transação efetuada. A não contestação no prazo 
indicado implica o reconhecimento da exatidão da conta. 

TAXAS / COBRANÇAS 

Transações processadas Debitadas diariamente na conta 
corrente de relacionamento do TJPE

Acréscimo(s) NÃO (vedados) 
Taxa(s) de adesão NÃO (vedada) 

Taxa(s) de manutenção NÃO (vedadas) 
Anuidade(s) NÃO (vedadas) 

Originais ou cópias de 
comprovantes de vendas 

solicitados pelo TJPE 
Cobrados 26

26 Questionamentos em que resultar comprovado que a transação não pertence ao TJPE serão isentos de 
cobrança/despesas. 
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7. | Informações, sugestões e 
esclarecimento de dúvidas 

cartão.pagamento@tjpe.jus.br 
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 Anexos 
LEI Nº 14.246, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Cria o Suprimento de 
Fundos Institucional 
destinado às 
unidades judiciárias e 
administrativas do 
Poder Judiciário do 
Estado de 
Pernambuco, e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, 
o instituto de Suprimento de Fundos Institucional, destinado às comarcas e 
às unidades administrativas do Tribunal de Justiça, com vistas à aplicação 
de recursos em despesas de manutenção das suas ações. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se Suprimento de Fundos 
Institucional a disponibilidade de recursos colocados à disposição da 
unidade administrativa, sempre precedida de empenho na dotação própria, 
submetido a regime especial de execução de despesa e de prestação de 
contas. 

Art. 3º Os recursos do Suprimento de Fundos Institucional serão 
movimentados por meio de Cartão de Pagamento do Poder Judiciário 
Estadual - CPPJE. 

Parágrafo único. Os recursos destinados ao Suprimento de Fundos 
Institucional serão provenientes dos ordinários do Tesouro - fonte 101- para 
as despesas de custeio, e dos diretamente arrecadados - fonte 104 - para 
as despesas de conservação e manutenção de imóveis. 

Art. 4º Na execução das despesas decorrentes da aplicação dos recursos de 
que trata a presente Lei, observar-se-ão os princípios e normas de direito 
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público, vedada a realização de despesas sujeitas às modalidades licitatórias 
de convite, tomada de preços e concorrência. 

§ 1º Não será considerada para a definição de fracionamento de despesa de 
que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, a 
aquisição de material de consumo ou a contratação de obras e serviços da 
mesma natureza e num mesmo período, por mais de uma comarca ou 
unidade administrativa. 

§ 2º O Poder Judiciário, no prazo de 60 (sessenta) dias, regulamentará a 
presente Lei, dispondo, inclusive, acerca dos procedimentos especiais de 
execução das despesas e de prestação de contas nela estabelecidas. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Campo das Princesas, em 17 de dezembro de 2010. 

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS 

Governador do Estado 
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RESOLUÇÃO Nº 314 DE 29/08/2011 (DJE 02/09/2011) 

NOTA: Atualizada até a Resolução nº 316, de31/10/2011 (DJE 01/11/2011) 

EMENTA: Regulamenta a 
Lei Estadual nº 14.246, de 
17 de dezembro de 2010, 
que institui o suprimento 
de fundos institucional no 
âmbito do Poder Judiciário 
do Estado de Pernambuco, 
destinado à realização de 
despesas através de 
Cartão de Pagamento 
Bancário. 

A CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa assegurada ao Poder 
Judiciário pelo artigo 48 da Constituição do Estado de Pernambuco; 

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 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; assim como as constantes da Lei 
Estadual nº 7.741, de 23 de outubro de 1978, que disciplina a 
administração financeira do Estado de Pernambuco, no que se refere à 
elaboração, aprovação e execução do orçamento, bem como suas 
repercussões sobre o patrimônio estadual; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as disposições da Lei 
Estadual nº 14.246, de 17 de novembro de 2010, que cria o suprimento de 
fundos institucional destinado às unidades judiciárias e administrativas do 
Poder Judiciário do Estado de Pernambuco; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - O suprimento de fundos institucional criado pela Lei Estadual nº 
14.246, de 17 de dezembro de 2010, é regulamentado por esta Resolução. 
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§ 1º - Para os fins desta Resolução, considera-se suprimento de fundos 
institucional a disponibilidade de recursos concedida às comarcas e 
unidades administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 
sempre precedida de empenho em dotação orçamentária própria e 
submetida a regime especial de execução e prestação de contas. 

§ 2º - Os recursos disponibilizados por meio de suprimento de fundos 
institucional destinam-se ao pagamento de despesas de manutenção das 
atividades do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 

Art. 2º - Os recursos do suprimento de fundos institucional serão 
movimentados por meio de Cartão de Pagamento do Poder Judiciário 
Estadual - CPPJE. 

§ 1º - Serão concedidos 02 (dois) Cartões de Pagamento para cada 
comarca ou unidade administrativa, ressalvados os casos especiais, 
devidamente justificados e autorizados pelo Diretor Geral do Tribunal de 
Justiça. 

§ 2º - Para os fins desta Resolução, considera-se unidade administrativa 
cada um dos órgãos consultivos e de assessoramento à Presidência do 
Tribunal de Justiça, a Diretoria Geral, as Secretarias Executivas e os seus 
órgãos de direção, conforme estrutura definida na Resolução TJPE nº 302, 
de 10 de novembro de 2010. 

Art. 3º - O Cartão de Pagamento de que trata o artigo 2º desta Resolução 
poderá ser utilizado: 

I - na função débito, para pagamento de despesas processáveis por 
suprimento de fundos institucional em estabelecimentos comerciais ou a 
prestadores de serviço; 

II - para saque em espécie, nos terminais de autoatendimento da instituição 
bancária conveniada, com vistas ao pagamento de despesas de custeio de 
pronto pagamento. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no inciso II do caput 
deste artigo, entende-se por despesa de custeio de pronto pagamento 
aquela efetuada para atender a necessidade inadiável de aquisição de 
material de consumo ou execução de serviço, cujo valor não ultrapasse o 
montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
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Art. 4º - São autorizadas a realizar despesas por meio de suprimento de 
fundos institucional e a portar, para tal finalidade, o Cartão de Pagamento 
do Poder Judiciário Estadual, as pessoas especificadas no Anexo Único desta 
Resolução. 

§ 1º - Não será concedido suprimento de fundos institucional ao magistrado 
ou servidor em férias ou em alcance, nem ao responsável por dois 
suprimentos pendentes de prestação de contas. 

§ 2º - O responsável por suprimento que entrar em gozo de férias no 
período de aplicação dos recursos disponibilizados deverá se abster de 
efetuar qualquer despesa até o retorno às suas atividades. 

Art. 5º - A concessão de suprimento de fundos institucional às comarcas e 
unidades administrativas do Tribunal de Justiça será autorizada pela 
Secretaria de Administração, obedecidos os requisitos estabelecidos nesta 
Resolução. 

Art. 6º - O limite de utilização do Cartão de Pagamento para cada comarca 
ou unidade administrativa será estabelecido por ato específico da Diretoria 
Geral do Tribunal de Justiça. 

CAPÍTULO II - DO PROCESSAMENTO DE DESPESAS POR 

MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS INSTITUCIONAL

Art. 7º - São despesas processáveis por suprimento de fundos institucional: 

I - aquisição de material ou equipamento permanente, necessário à 
manutenção das atividades do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco; 

II - despesas de custeio com material de consumo e serviços; 

III - despesas com alimentação, hospedagem e outras decorrentes das 
atividades do Tribunal do Júri; 

IV - despesas extraordinárias ou urgentes com reparo, adaptação, 
conservação e manutenção de bens móveis e imóveis do Poder Judiciário do 
Estado de Pernambuco. 

§ 1º - Em qualquer das hipóteses previstas no caput deste artigo deverão 
ser observados os limites de dispensa de licitação estabelecidos no artigo 
24, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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§ 2º - A utilização do suprimento de fundos institucional para o fim disposto 
no inciso I do caput deste artigo, admitida apenas em hipóteses 
excepcionais devidamente justificadas pela urgência ou economicidade, 
deverá ser precedida de autorização expressa do Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco. 

§ 3º - O portador do Cartão de Pagamento que contratar serviço de reparo, 
manutenção ou conservação de bem patrimonial do Poder Judiciário do 
Estado de Pernambuco fica obrigado a informar, ao prestar contas da 
despesa, o número de tombamento do bem ou, na sua falta, outra 
indicação que permita a sua identificação. 

§ 4º - Para fins de aplicação do inciso III deste artigo, são processáveis por 
suprimento de fundos institucional as despesas com alimentação do 
magistrado, dos servidores do Poder Judiciário, dos integrantes do corpo de 
jurados, do réu e das testemunhas submetidas ao regime de 
incomunicabilidade. 

§ 5º - As despesas com alimentação decorrentes das atividades do Tribunal 
do Júri limitam-se a R$ 15,00 (quinze reais) por pessoa, observado, ainda, 
o quantitativo máximo de 25 (vinte e cinco) pessoas por sessão e admitido 
o acréscimo de uma refeição por pessoa quando a sessão ultrapassar 10 
(dez) horas de duração. 

§ 6º - O quantitativo de refeições por sessão do Tribunal do Júri definido no 
§ 5º deste artigo pode ser aumentado mediante autorização da Secretaria 
de Administração, justificada a necessidade. 

§ 7º - É vedada a utilização de suprimento de fundos institucional para 
aquisição de material de expediente disponível na Unidade de Almoxarifado 
da Diretoria de Infraestrutura, exceto na hipótese, devidamente 
comprovada pelo portador do Cartão de Pagamento, de impossibilidade de 
fornecimento no momento da aquisição. 

§ 8º - É vedada a utilização de suprimento de fundos institucional para 
pagamento de despesas com reparo, adaptação, conservação e manutenção 
de bens móveis e imóveis, nas hipóteses em que tais serviços possam ser 
prestados, em tempo hábil, por empresa contratada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco. 

§ 9º - O valor previsto no § 5º deste artigo será anualmente atualizado por 
ato próprio do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, tendo por base 
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estudos sobre variação acumulada de índices oficiais, valores adotados nos 
Tribunais Superiores, preços de refeição no mercado e disponibilidade 
orçamentária." 

Art. 8º - A solicitação de suprimento de fundo institucional deverá ser 
dirigida à Secretaria de Administração. 

§ 1º - São competentes para solicitar a concessão de suprimento de fundo 
institucional: 

I - nas comarcas, o Juiz Diretor do Foro; 

II - nas varas competentes para processar os feitos do Tribunal do Júri, o 
Juiz Titular ou o Juiz Substituto que responda na condição de Titular; 

III - nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o Juiz Titular ou o Juiz 
Substituto que responda na condição de Titular; 

IV - nas unidades administrativas do Tribunal de Justiça, os respectivos 
titulares e adjuntos. 

§ 2º - O formulário de solicitação de suprimento de fundos institucional será 
disponibilizado na intranet do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 

§ 3º - O solicitante deverá indicar, para cada suprimento de fundos 
institucional solicitado, o elemento de despesa a que se destinam os 
recursos disponibilizados, dentre as seguintes opções: 

I - equipamentos e material permanente; 

II - material de consumo; 

III - serviço de terceiros - pessoa física; 

IV - serviço de terceiro - pessoa jurídica. 

§ 4º - É vedada a aplicação de recursos disponibilizados por meio de 
suprimento de fundos institucional em elemento de despesa diverso do 
indicado na respectiva solicitação, bem como o uso do saldo de um 
suprimento para complementar falta, porventura, ocorrida em outro 
suprimento, ainda que do mesmo elemento de despesa. 

§ 5º - O requerimento de concessão de suprimento de fundos institucional 
para pagamento de despesas com alimentação, hospedagem e outras 
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decorrentes das atividades do Tribunal do Júri, dirigido à Secretaria de 
Administração, deve vir acompanhado de ofício justificador e instruído com 
pauta de julgamentos indicando o número de sessões, datas de realização, 
números dos processos, nomes dos réus submetidos a julgamento, tempo 
previsto de duração de cada sessão e, se for o caso, justificativa para o 
pernoite em hotel. 

§ 6º - O requerimento de concessão de suprimento de fundos institucional 
para pagamento de despesas extraordinárias ou urgentes com 
reparo,adaptação, conservação e manutenção de bens imóveis do Poder 
Judiciário do Estado de Pernambuco, deve vir instruído com justificativa e 
03 (três) propostas, observado, em qualquer caso, os limites estabelecidos 
no artigo 24, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

§ 7º - O pedido de que trata o §6º deste artigo deverá ser submetido à 
apreciação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, para emissão de 
parecer acerca de seus aspectos técnicos." 

Art. 9º - O prazo para aplicação dos recursos disponibilizados por meio de 
suprimento de fundos institucional é de 90 (noventa) dias, contados do 
crédito em favor do portador do Cartão de Pagamento, não podendo 
ultrapassar a data final do exercício financeiro, que coincide com a do ano 
civil.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de que trata o caput deste artigo sem 
a aplicação integral dos recursos disponibilizados, o saldo remanescente 
será bloqueado. 

Art. 10. No caso de descumprimento das disposições desta Resolução, o 
ordenador de despesas poderá cancelar o suprimento de fundos 
institucional e o Cartão de Pagamento. 

Parágrafo único. O portador do Cartão de Pagamento ficará impedido de 
realizar qualquer despesa com a quantia sacada na forma do artigo 
3º,inciso II, desta Resolução, a partir da data em que for cientificado da 
decisão de cancelamento, sob pena de devolução dos valores 
indevidamente despendidos. 

CAPÍTULO III - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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Art. 11. O portador do Cartão de Pagamento fica obrigado a prestar contas 
dos recursos disponibilizados por meio de suprimento de fundos 
institucional. 

Art. 12. A prestação de contas dos recursos disponibilizados por meio de 
suprimento de fundos institucional deverá ser encaminhada à Diretoria 
Financeira no prazo de 10 (dez) dias, contado do término do prazo para sua 
aplicação (arts. 9º e 10). 

§1º - Na hipótese de envio da prestação de contas pelos Correios, será 
considerada a data de postagem para aferição da observância do prazo 
fixado no caput deste artigo. 

§2º - A inobservância do prazo fixado no caput deste artigo ensejará a 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
suprimento de fundos institucional concedido. 

Art. 13. Será considerado em alcance o magistrado ou servidor que não 
prestar contas de suprimento de fundos institucional em até 10 (dez) dias 
contados do vencimento do prazo disposto no artigo 12 desta Resolução. 

§ 1º - A prestação de contas intempestiva, ainda que espontânea, não ilide 
a situação de alcance. 

§ 2º - O magistrado ou servidor considerado em alcance, nos termos do 
caput deste artigo, ficará impedido de receber suprimento de fundos 
institucional pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

§ 3º - Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo, a Diretoria 
Financeira dará conhecimento da pendência à Secretaria de Administração, 
que deverá proceder à Tomada de Contas do portador do Cartão de 
Pagamento, nos termos do artigo 204 da Lei Estadual nº 7.741, de 23 de 
outubro de 1978 - Código de Administração Financeira do Estado de 
Pernambuco. 

Art. 14. O formulário de prestação de contas deverá conter as seguintes 
informações: 

I - no campo destinado ao crédito, o lançamento do valor total do 
suprimento de fundos institucional concedido; 

II - no campo destinado ao débito, o lançamento dos valores 
correspondentes aos pagamentos líquidos realizados, devidamente 
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relacionados, assim como os valores dos recolhimentos de tributos retidos 
na fonte, discriminados por recibo ou nota fiscal. 

Parágrafo único. O formulário de prestação de contas de suprimento de 
fundos institucional será disponibilizado na intranet do Poder Judiciário do 
Estado de Pernambuco. 

Art. 15. O formulário de prestação de contas de suprimento de fundos 
institucional deverá vir instruído com os seguintes documentos: 

I - comprovantes das despesas realizadas, numerados sequencialmente, 
mesmo quando a comprovação for constituída por mais de um volume; 

II - na hipótese de contratação de serviço prestado por pessoa física, 
comprovante de retenção e do recolhimento do Imposto Sobre Serviços -
ISS, da contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com 
identificação do NIT ou do PIS/PASEP do prestador, e do Imposto de Renda 
Retido na Fonte - IRRF, se for o caso; 

III - na hipótese de contratação de serviço prestado por pessoa jurídica, 
comprovante da retenção e do recolhimento do Imposto Sobre Serviços - 
ISS, da contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, e do 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, conforme o caso;  

IV - extrato do Cartão de Pagamento referente ao período de aplicação dos 
recursos; 

V - cópia do ato que determinou o cancelamento do respectivo suprimento 
de fundos institucional, quando for o caso; 

VI - comprovante do recolhimento da multa prevista no artigo 12, §2º, 
desta Resolução, na hipótese de prestação de contas intempestiva. 

§ 1º - Para fins de cumprimento da exigência contida no inciso I do caput 
deste artigo, são considerados documentos comprobatórios das despesas: 

I - na hipótese de aquisição de material de consumo, cupom fiscal ou nota 
fiscal emitida em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco; 

II - na hipótese de contratação de serviço prestado por pessoa física, nota 
fiscal ou recibo emitido em nome do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco, datado e assinado pelo prestador de serviço, com indicação do 
seu RG, CPF e endereço residencial; 
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III - na hipótese de contratação de serviço prestado por pessoa jurídica, 
nota fiscal emitida em nome do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco." 

§ 2º - Os documentos comprobatórios das despesas realizadas sob o regime 
de suprimentos de fundos institucional deverão ser emitidos em data 
posterior ao respectivo empenho. 

§ 3º - Quando o recibo de que trata o inciso II do §1º deste artigo for 
passado a rogo, o documento deverá conter a assinatura de duas 
testemunhas. 

§ 4º - Nos documentos de que trata o §1º deste artigo deverá constar o 
atesto do recebimento do material de consumo adquirido ou da prestação 
do serviço contratado, aposto e firmado pelo portador do Cartão de 
Pagamento. 

§ 5º - O portador do Cartão de Pagamento se responsabilizará pela 
retenção e recolhimento, na forma e prazos legais, dos tributos e 
contribuições mencionados nos incisos II e III do caput deste artigo, 
arcando com os custos decorrentes da falta de retenção na fonte ou do 
atraso no recolhimento. 

Art. 16. Os documentos comprobatórios que não se revestirem dos 
requisitos legais ou que não atenderem ao disposto nesta Resolução terão 
os seus valores glosados. 

§ 1º - Na hipótese de glosa parcial ou total, o portador do Cartão de 
Pagamento ficará em exigência, sem prejuízo da apuração de sua 
responsabilidade funcional, assegurada ampla defesa. 

§ 2º - O portador do Cartão de Pagamento fica obrigado a restituir os 
valores despendidos sem comprovação válida, nos termos desta 
Resolução,acrescidos de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 
não comprovado. 

§ 3º - Aplicam-se os prazos e procedimentos previstos no artigo 13 desta 
Resolução à hipótese de despesa sem comprovação válida. 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 17. Compete à Diretoria Financeira: 

Suprimento de Fundos Institucional | Cartão de Pagamento do PJPE | Manual de Normas e Procedimentos 35



I - abrir conta corrente destinada ao acatamento dos débitos das transações 
com o Cartão de Pagamento, permanecendo o saldo remanescente em 
aplicação financeira de resgate automático; 

II - controlar os suprimentos de fundos institucionais operados por meio de 
Cartão de Pagamento; 

III - acompanhar as despesas realizadas por cada comarca ou unidade 
administrativa com recursos de suprimento de fundos institucional, com a 
finalidade de aferir o cumprimento, pelo portador do Cartão de Pagamento, 
dos limites estabelecidos para dispensa de licitação. 

Art. 18. Não será considerada para a definição de fracionamento de despesa 
de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, 
a aquisição de equipamentos e material permanente, de consumo ou 
expediente e a contratação de obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo período por mais de uma comarca ou unidade administrativa." 

Art. 19. Os recursos destinados ao suprimento de fundos institucional serão 
provenientes dos ordinários do Tesouro - fonte 101 - para as despesas de 
custeio, e dos diretamente arrecadados - fonte 104 - para as despesas com 
reparo, adaptação, conservação e manutenção de móveis e imóveis. 

Art. 20. Os suprimentos individuais concedidos até a data da entrada em 
vigor desta Resolução, com base na Instrução Normativa TJPE nº 11, de 19 
de maio de 2009, e na Portaria TJPE nº 06, de 10 de fevereiro de 2011, 
vigorarão até as datas de seus respectivos vencimentos, aplicandose as 
normas vigentes à época de sua concessão." 

Art. 21. A Diretoria Geral poderá editar, mediante ato específico, 
procedimentos para o fiel cumprimento desta Resolução. 

Art. 22. Os casos omissos serão decididos pelo Diretor Geral do Tribunal de 
justiça.

Art. 23. O Tribunal de Justiça firmará convênio com instituição bancária 
habilitada para operacionalizar o Cartão de Pagamento do Poder 
JudiciárioEstadual - CPPJE. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor em 1º de novembro de 2011. 
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Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Instrução 
Normativa TJPE nº 11, de 19 de maio de 2009, e a Portaria TJPE nº 06, de 
10 de fevereiro de 2011. 

Desembargador JOSÉ FERNANDES DE LEMOS 

Presidente do Tribunal de Justiça 

 (Resolução unanimemente aprovada na Sessão Ordinária da Corte Especial 
do dia 29/08/2011) 

(Republicado por haver saído com incorreção no DJe do dia 30/08/2011) 
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Relação exemplificativa de materiais e serviços processáveis 
através do Suprimento de Fundos Institucional

Para auxiliar na identificação de algumas despesas, a Secretaria do Tesouro 
Nacional publicou a Portaria nº 448/02 para fins de utilização pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Para tanto, apresentamos alguns 
itens de forma exemplificativa. 

Apesar de sua amplitude, cada responsável atentará para a proposta do 
suprimento institucional, bem como, pela essência da despesa e da 
necessidade do TJ. 

 “Art. 2º - Para efeito desta Portaria, entende-se como material de consumo 
e material permanente: 

I - Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da 
definição da Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou 
tem sua utilização limitada a dois anos; 

II - Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não 
perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois 
anos.

Art. 3º - Na classificação da despesa serão adotados os seguintes 
parâmetros excludentes, tomados em conjunto, para a identificação do 
material permanente: 

I - Durabilidade, quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas 
as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 

II - Fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser 
quebradiço ou deformável, caracterizandos e pela irrecuperabilidade e/ou 
perda de sua identidade; 

III - Perecibilidade, quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou 
que se deteriora ou perde sua característica normal de uso; 

IV - Incorporabilidade, quando destinado à incorporação a outro bem, não 
podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e 

V - Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação. 

Art. 4º - As unidades da administração indireta, sujeitas à observância da 
Lei nº 6.404/76, poderão considerar, ainda, o limite para dedução como 

Suprimento de Fundos Institucional | Cartão de Pagamento do PJPE | Manual de Normas e Procedimentos 38



despesa operacional de bens adquiridos para suas operações, de acordo 
com a legislação vigente. 

Art. 5º - Os componentes relacionados esgotam todos os tipos de bens, 
materiais ou serviços possíveis de serem adquiridos ou contratados pelos 
órgãos, razão pela qual os executores deverão utilizar o grupo que mais se 
assemelha às características do item a ser apropriado, quando não 
expressamente citado. Por outro lado, o fato de um material ou serviço 
estar exemplificado ementário não significa que não possa ser classificado 
em outro do mesmo elemento de despesa, desde que possua uma outra 
aplicação específica. 

Art. 6º - A despesa com confecção de material por encomenda só deverá 
ser classificada como serviços de terceiros se o próprio órgão ou entidade 
fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser classificada na 
natureza 449052, em se tratando de confecção de material permanente, ou 
na natureza 339030, se material de consumo.”.
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Elemento: MATERIAL DE CONSUMO 
Classificação contábil: 3.3.90.30
GÁS 
ENGARRAFADO

Gases destinados a recarga de extintores de incêndio e gases liquefeito 
de petróleo (gás de cozinha).

GÊNEROS DE 
ALIMENTAÇÃO 

Gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: 
açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, cereais, chás, condimentos, frutas, 
gelo, refrigerantes, sucos e afins. 

MATERIAL 
FARMACOLÓGICO

Medicamentos ou componentes destinados à manipulação de drogas 
medicamentosas, tais como: medicamentos, soro, vacinas e afins 

MATERIAL 
ODONTOLÓGICO 

Materiais utilizados com pacientes na área odontológica, bem como os utilizados 
indiretamente pelos protéticos na confecção de próteses diversas. Agulhas, 
amálgama, anestésicos, broca, cimento odontológico, espátula odontológica, filmes 
para raios-X, platina, seringas, sugador e afins. 

MATERIAL 
QUÍMICO

Elementos ou compostos químicos destinados ao combate de pragas, substâncias 
utilizadas para combater insetos, fungos e bactérias e afins. 

MATERIAL DE 
EXPEDIENTE

Materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, tais como: agenda, 
alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, bandeja 
para papéis, bloco para rascunho bobina papel para calculadoras, borracha, 
caderno, caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina, classificador, clipe 
cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, 
fita adesiva, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia de endereçamento 
postal, impressos e formulário em geral, lápis, lapiseira, livros de ata, de ponto e de 
protocolo, papéis, pastas em geral, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, 
porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tintas, toner, 
transparências etc. 

MATERIAL DE 
COPA E COZINHA 

Materiais utilizados em refeitórios, tais como: abridor de garrafa, açucareiros, 
artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, 
farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, 
panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de 
copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins. 

MATERIAL DE 
LIMPEZA E 
PRODUÇÃO DE 
HIGIENIZAÇÃO 

Materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes de trabalho, tais como: 
álcool etílico, anticorrosivo, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, 
cesto para lixo, creme dental, desinfetante, detergente, esponja, estopa, flanela, 
inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos 
para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, 
removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, 
toalha de papel, vassoura e afins 

MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE 
BENS IMÓVEIS 

Materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem 
público, tais como: aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, 
boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, 
condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, 
grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, 
ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, 
papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos 
solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, 
telha, tijolo, tinta,torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins. 

MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE 
BENS MÓVEIS 

Componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e 
reposição em bens móveis em geral, tais como: compressor para ar Condicionado,
mangueira para fogão margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas 
em geral. 

MATERIAL 
ELÉTRICO E 
ELETRÔNICO 

Materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, 
aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins, bocais, 
calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, condutores, componentes de 
aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos 
para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e 
luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, receptáculos, 
resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins. 

MATERIAL 
HOSPITALAR 

Materiais de consumo utilizados na área hospitalar ou ambulatorial, tais como: 
agulhas hipodérmicas, algodão, cânulas, cateteres, compressa de gaze, drenos, 
esparadrapo, fios cirúrgicos, lâminas para bisturi, luvas, seringas, termômetro 
clínico e afins. 

MATERIAL 
TÉCNICO PARA 
SELEÇÃO E 
TREINAMENTO 

Materiais técnicos utilizados em processos de seleção e treinamento pela própria 
unidade, tais como: apostilas e similares, folhetos de orientação, livros, manuais  
explicativos para candidatos e afins. 
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Elemento: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Classificação contábil: 3.3.90.36

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de, tais 
como: máquinas e equipamentos de processamento de dados 
e periféricos, máquinas e equipamentos gráficos, aparelhos 
de fax, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, 
odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras. 

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE 
BENS MÓVEIS DE 
OUTRAS NATUREZAS

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de 
bens móveis não classificados em subitens específicos.

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE 
BENS IMÓVEIS

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de 
bens imóveis, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, 
pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, 
reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, 
divisórias e lambris e afins. 

FORNECIMENTO DE 
ALIMENTAÇÃO

Aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e 
similares. 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 
E
CONSERVAÇÃO

Serviços de limpeza e conservação de bens imóveis, tais 
como: dedetização, faxina e afins. 

SERVIÇO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO E 
OPERACIONAL 

Serviços de natureza eventual prestados por pessoa física, 
tais como: assistência técnica, capina, jardinagem, 
operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas, 
serviços auxiliares e afins. 

Elemento: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classificação contábil: 3.3.90.39

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO. DE 
BENS IMÓVEIS

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens 
imóveis, pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, 
reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, 
recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e 
lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins.

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Serviços de reparos, consertos, evisões e adaptações de 
máquinas e equipamentos. Aparelhos de fax, aparelhos de 
medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, 
hospitalares e laboratoriais, calculadoras, equipamentos de 
proteção e segurança, equipamentos gráficos. 

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE 
BENS MÓVEIS DE 
OUTRAS NATUREZAS

Serviços de reparos, consertos, revisões, inspeções e 
adaptações de bens móveis não classificados em subitens 
específicos.

FORNECIMENTO DE 
ALIMENTAÇÃO

Aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e 
similares.

CONFECÇÃO DE 
UNIFORMES, 
BANDEIRAS E 
FLÂMULAS

Serviços utilizados na confecção de, tais como: bandeiras, 
brasões, estandartes, flâmulas. 

SERVIÇOS DE CÓPIAS 
E REPRODUÇÃO DE 
DOCUMENTOS

Serviços de cópias xerográficas e reprodução de documentos, 
inclusive a locação e a manutenção de equipamentos 
reprográficos.
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Elemento: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Classificação contábil: 4.4.90.52

APARELHOS E 
UTENSÍLIOS 

DOMÉSTICOS

Aquisição de eletrodomésticos em geral e utensílios, com 
durabilidade superior a dois anos, utilizados em serviços 
domésticos, tais como: aparelhos de copa e cozinha, 
botijão de gás, cafeteira elétrica, chuveiro ou ducha 
elétrica, circulador de ar, condicionador de ar (móvel), 
conjunto de chá/café/jantar, escada portátil, enceradeira, 
exaustor, faqueiro, filtro de água, fogão, forno de 
microondas, geladeira, liquidificador.

EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO, 

SEGURANÇA E 
SOCORRO

Materiais permanentes utilizados na proteção e segurança 
de pessoas ou bens públicos, como também qualquer 
outro utilizado para socorro diverso, ou sobrevivência em 
qualquer ecossistema, tais como: alarme, extintor de 
incêndio, pára-raio, sinalizador de garagem.

EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS 

HIDRÁULICOS E 
ELÉTRICOS

Registra o valor das despesas com equipamentos 
destinados a instalação conservação e manutenção de 
sistemas hidráulicos e elétricos, tais como: bomba d’água, 
bomba de desentupimento.

MOBILIÁRIO EM 
GERAL

Registra o valor das despesas com móveis destinados ao 
uso ou decoração interior de ambientes, tais como: 
armário, arquivo de aço ou madeira, balcão (tipo 
atendimento), banco, base para mastro, cadeira, carrinho 
fichário, quadro de chaves, quadro para editais e avisos, 
relógio.

PEÇAS NÃO 
INCORPORÁVEIS A 

IMÓVEIS

Registra o valor das despesas com materiais empregados em 
imóveis e que possam ser removidos ou recuperados, tais como: 
biombos, carpetes (primeira instalação), cortinas, 
divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes, grades 
e afins.


