
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE
04 DE NOVEMBRO DE 2008

Ementa: Dispõe  sobre  o  Sistema  de 
Requisição  Virtual  de  Materiais,  no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado 
de  Pernambuco,  e  dá  outras 
providências.

O Desembargador  JONES FIGUEIRÊDO ALVES, Presidente  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar e modernizar o Sistema de Requisição 
de Materiais, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado,

RESOLVE:

Art.  1º Determinar  que  o  Sistema de  Requisição  de  Materiais,  via  WEB,  seja 
implementado,  a partir  de 03.11.2008,  de forma provisória,  através do projeto 
piloto,  nas  áreas  da  DINFO  e  COPLAN,  e,  a  partir  de  02.01.2009,  de  forma 
definitiva, para todos os órgãos do Tribunal de Justiça do Estado, pela Intranet, no 
site  deste  Poder,  endereço  www.tjpe.jus.br,  por  intermédio  da  opção 
DIRIEST/Requisição de Materiais-Acesso.

Art.  2º O  acesso  ao  Sistema  de  Requisição  de  Materiais  será  feito  pelos 
magistrados  e  servidores  conforme  procedimentos  contidos  no  ANEXO I  desta 
Instrução Normativa.

Parágrafo  único.  Os  procedimentos  para  o  acesso  e  a  relação  dos  cargos  e 
designações previamente autorizados para entrada no Sistema de Requisição de 
Materiais  encontram-se disponíveis  no Anexo I desta Instrução Normativa,  bem 
como  na  Intranet,  através  da  opção  DIRIEST/Requisição  de  Material-
Procedimentos.

Art.  3º As  Requisições  de  Materiais  serão  feitas  em  qualquer  dia  do  mês, 
respeitando-se, contudo, o intervalo de 30 (trinta) dias entre uma requisição e 
outra.

§ 1º A DIRIEST terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias para o atendimento dos 
pedidos.

§ 2º O atendimento  de uma nova Requisição de Materiais  fica  condicionado à 
confirmação do recebimento do material da requisição anterior.



§ 3º As requisições de cartuchos para impressora só serão atendidas quando os 
cartuchos utilizados, totalmente vazios, forem recebidos pelo Almoxarifado.

§ 4º As requisições de que trata o parágrafo anterior poderão ser canceladas no 
prazo  de  15  (quinze)  dias  da  solicitação,  nos  casos  do  não  recebimento  dos 
cartuchos pelo almoxarifado ou quando for constatado que os cartuchos recebidos 
não estiverem totalmente vazios.

§ 5º O atendimento das solicitações terá como base a média de consumo da área 
nos últimos 12 (doze) meses;

Art.  4º Os  casos  excepcionais  deverão  ser  solicitados  à  DIRIES,  via  ofício, 
mediante justificativa circunstanciada.

Art.  5º Esta  Instrução  Normativa  entra  em  vigor  a  partir  da  data  de  sua 
publicação.

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

Recife, 04 de novembro de 2008.

Des. JONES FIGUEIRÊDO ALVES
Presidente

ANEXO ÚNICO
PROCEDIMENTOS DE REQUISIÇÃO VIRTUAL DE MATERIAIS

 
I. Tela Gerenciamento de Requisição de Material (Tela inicial da consulta)
1. Efetuar o login e acessar a intranet;
2.  Na  barra  superior  da  tela  acessar  a  área  referente  à  DIRIEST e  depois  o  título 
Requisição de Material – Acesso;
3. Uma tela de consulta intitulada "Gerenciamento de Requisição de Material" será 
aberta;
4. Nessa tela, o usuário poderá consultar as requisições anteriores de três formas:
a) Todas (exibe todas as requisições)
b)  Materiais  Diversos (exibe  todas  as  requisições,  com exceção  de cartuchos para 
impressoras)
c)  Cartuchos  para  impressora (exibe  requisições  referentes  a  cartuchos  para 
impressoras)
5. A tela exibirá todas as requisições dos últimos 12 meses por data da solicitação;
6.  Para  ver  detalhes  da requisição  selecionar  o  item "Consultar"  ao  lado da linha de 
descrição da requisição. A tela mostrará a relação dos itens solicitados na requisição e 
também a opção de impressão no canto inferior da tela;



7. Para confirmar o recebimento da requisição selecionar o item "Receber" ao lado da 
linha de descrição da requisição. A tela exibirá a mensagem "confirmado o recebimento de 
sua requisição" Obs: Este procedimento é obrigatório para realizar novas requisições.
II. Tela Requisição de Material:
1. Na tela inicial de Consulta  "Gerenciamento de Requisição de Material"  na barra 
superior da tela;
2. A tela "Requisição de Material" será aberta;
3. Os campos "Data Requisição e Matrícula Solicitante" já aparecerão preenchidos;
4. Preencher o código do centro de custo. Caso desconheça o código, clicar no botão 
"Pesquisar" ao lado do campo de preenchimento;
5. Se a requisição for solicitada antes do prazo estabelecido (30 dias de intervalo entre 
uma requisição e outra), a tela exibirá a informação: "Só são permitidas requisições 
para o mesmo centro de custo com intervalo de 30 dias";
6. Preencher o campo do código de material. Caso desconheça o código, clicar no botão 
"Pesquisar" ao lado do campo de preenchimento;
7. Preencher a quantidade requerida;
8. Clicar no botão "Incluir Item";
9. Caso o item requisitado não esteja disponível em estoque, a tela exibirá a informação: 
"Não há Estoque Suficiente do Material Solicitado";
10. Caso o item requisitado esteja "Quantidade Solicitada Está Acima do Consumo 
Médio Permitido para o Setor, que é ..."
Obs: A quantidade média é calculada com base no consumo médio dos últimos 12 meses;
11.  Caso  o  item  requisitado  não  seja  de  uso  da  área  solicitante,  a  tela  exibirá  a 
mensagem: "Material de Uso Restrito à Área...";
12. Para excluir algum item já adicionado, selecionar o mesmo e clicar no botão "Excluir 
Itens";
13. Após incluir todos os itens, clicar no botão "Enviar" no centro inferior da tela;
14. Se a solicitação for realizada com sucesso, a tela exibirá a informação: "Requisição 
Recebida com Sucesso";
15. As requisições terão um prazo máximo de 15 dias para o seu atendimento;
Obs: O atendimento das requisições de cartuchos para impressoras está condicionado ao 
recebimento, pelo almoxarifado, do cartucho vazio num prazo de 15 (quinze) dias, a partir 
da data da requisição. O não recebimento acarretará o cancelamento da requisição. Caso 
o almoxarifado constate que o cartucho enviado não se encontra totalmente vazio, será 
ele devolvido e a solicitação será cancelada.
III. CARGOS E DESIGNAÇÕES AUTORIZADOS A REQUISITAR MATERIAIS
CARGOS:
1. Desembargador
2. Secretário de Desembargador/PJC – IV
3. Juiz de Direito de 1ª Entrância
4. Juiz de Direito de 2ª Entrância
5. Juiz de Direito de 3ª Entrância
6. Juiz de Direito Substituto de 1ª Entrância
7. Juiz de Direito Substituto de 2ª Entrância
8. Juiz de Direito Substituto de 3ª Entrância
9. Juiz Substituto
10. Auditor Interno / PJC-II
11. Auditor Interno Adjunto / PJC-III



12. Diretor / PJC-II
13. Diretor Adjunto / PJC-III
14. Coordenador de Saúde / PJC-II
15. Coordenador Adjunto de Saúde / PJC-III
16. Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica / PJC-II
17. Coordenador Adjunto de Planejamento e Gestão Estratégica / PJC-III
18. Chefe CAP/PJC-III
19. Secretário Jurídico / SPJC
20. Secretário Judiciário Adjunto / PJC
21. Secretário de Administração / SPJC
22. Secretário de Administração Adjunto / PJC
23. Chefe de Gabinete / PJC – IV
DESIGNAÇÕES:
1. Chefe de Secretaria / FGJ-1
2. Chefe de Divisão / FGJ-1
3. Chefe de Seção / FGJ-2
4. Secretariado e Apoio Administrativo / FSJ-1
5. Chefe de Núcleo / FGJ-1
6. Assessor de Magistrado / FSJ-2
7. Chefe de Unidade / FGJ-2
8. Gerente / FGJ-1
9. Administrador de Fórum


