Inventário Thema GRP

Como acessar o Inventário:
Para iniciar o Inventário Web, é necessário acessar o seu navegador web Google Chrome
ou Mozilla Firefox
e seguir os passos abaixo;
1. Utilizando o navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox , abra a página inicial da nova
intranet do Tribunal de Justiça (https://www.tjrs.jus.br/novo/) e acessar “Sistemas TJ-RS” 
“Thema GRP”.

Observação:
Caso o ícone do Thema GRP não apareça
na caixa de opções, acesse “Mais
sistemas” e busque por Thema GRP.

2. Após o site exibir a tela do Thema GRP (http://www.tjrs.jus.br/grp/home.faces), clique no
local indicado pela seta (Login) para informar o Usuário e a Senha. Após clique em Entrar.

Observação:
O login e a senha são os mesmos que foram enviados para o e-mail setorial no inventário
de 2013. Tendo-se em vista que não mais serão enviados, em caso de extravio desses
dados, favor entrar em contato com o DMP pelos telefones:
Fábio
(51) 3210-7933

Evandro
(51) 3210-7955

Benhur
(51) 3210-7559

Luiz Felipe
(51) 3210-7928

Ezequiel
João Batista
Adriano
Ademir
Richard
(51) 3210-7951

Rogério
(51) 3210-7901

Sabrina
(51) 3210-7921

Ingrid
(51) 3210-4208

Como consultar o inventário:
1. No centro da tela estão as opções de navegação: para ter acesso ao inventário, clique
com o botão esquerdo do mouse no ícone “Patrimônio”.

2. Selecione “Inventário patrimonial – usuários”.

3. Selecione “Localizar”.

4. No lado direito da tela, no campo “Situação”,
“Recuperar”.

altere para “Aberto” e clique em

5. Em seguida, uma tela mostrando as informações do local pesquisado, aparecerá.

Quantidade de
Inventários abertos
para o local.

Observação

Cada uma das páginas corresponde a um local que deve ser inventariado, portanto é de suma
importância que se verifique na seção “Localização” qual o local selecionado para que nenhum seja
esquecido.

6. Clique na aba “Vinculados”. Após, clique em “Bens do Inventário” para exibir os itens.

7. Após aparecer a lista dos bens vinculados, Clique no bem que você deseja mudar a
situação, note que ele mudará de cor. Em seguida, na guia “Atualização do inventário”,
altere para “Encontrado” ou “Não encontrado”. Lembre-se de alterar a “Conservação” do
bem e de salvar após cada alteração.

Caso o bem não esteja na lista
1. Clique no ícone “Criar” e informe o tombo do bem na guia “Tombamento”. Em seguida
salve.

Observação
Placa nova: Colocar os números e preencher com zeros no inicio. Total: 10 (dez) dígitos.
Placa antiga: 3 primeiros dígitos + um zero + 4 dígitos seguintes + dois zeros.

Placa antiga
Digitação: 1640131800

Placa nova
Digitação: 0000042522

Armário de aço com portas : na placa antiga os 3 primeiros dígitos são 001 – na listagem
ou digitação muda para 333.
Ex: Placa antiga 001 1145 alterou para 3330114500

Como finalizar o inventário:
1. Após salvar, clique em “Inventário patr..” para retornar à tela do inventário.

2. Clique em “Finalizar o Inventário”. Em seguida preencha os campos com nome e
matrícula do inventariante e confirme para a emissão do termo de responsabilidade.

3. O termo de responsabilidade, após emitido, deve ser assinado e anexado no Sistema
Eletrônico de Informação (SEI).

É importante ressaltar que esse
procedimento deve ser repetido para
cada um dos inventários. Assim, deve-se
prestar atenção no número de
inventários abertos disponível por login.

Observações Gerais
1. BENS NÃO ENCONTRADOS
Para todos os bens que forem atualizados como “não encontrados”, no campo “Atualização
do inventário”, deve-se realizar o preenchimento do formulário padrão do Termo
Circunstanciado Administrativo (TCA), localizado no canto esquerdo da página dentro do
numero do processo de inventário, no SEI.
2. NÚMERO DE BENS APURADOS
Não há limite de apuração em relação ao número de bens apurados em um TCA , desde
que respeitado o valor máximo dos bens (R$ 8.000,00). Sugere-se, no entanto, que se
aberto um TCA para mais de um bem, estes apresentem situações semelhantes em termos
de idade e causas de desaparecimento de seu local.
3. CONCLUSÃO DO RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA
Além de dar seu parecer sobre a responsabilidade pela falta dos bens em carga para os
locais do Foro, o responsável pela lavratura (Juiz da comarca) do TCA deve manifestar sua
ciência sobre qualquer fato relevante ligado ao desaparecimento do bem.
4. DESCRIÇÃO DOS FATOS
Ainda que o TCA seja um processo simplificado, o relato sobre o desaparecimento do bem
ou dos bens deve ser esclarecedor sobre a ciência ou falta de conhecimento sobre o que
levou ao desaparecimento dos bens.
Suporte técnico
Orientações relativas ao Controle de Patrimônio:
DMP – Departamento de Material e Patrimônio, das 9h às 18h pelos telefones:
Nome

Telefone

Fábio

(51) 3210-7933

Luiz Felipe

(51) 3210-7928

Sabrina

(51) 3210-7921

Evandro

(51) 3210-7955

Ezequiael | João Batista
Adriano | Ademir |Richard

(51) 3210-7951

Benhur

(51) 3210-7559

Rogério

(51) 3210-7901

Ingrid

(51) 3210-4208

E pelo endereço eletrônico dmp-inventario@tj.rs.gov.br.

