
Em novembro de 2004, o Justiça 
Federal Hoje publicou a notícia a seguir:

19/11/2004 – TRF-1ª Região: pri-
meiro a transmitir julgamentos pela 
internet

Acompanhar os trabalhos do TRF–1ª 
Região ficará muito mais fácil com o lan-
çamento na Internet, hoje, do Sistema 
Integrado de Divulgação Jornalística. O 
Sistema possibilitará a transmissão das 
sessões de julgamento em tempo real, 
permitindo ao profissional de Direito e 
aos cidadãos acompanharem os julga-
mentos dos processos de interesse, in-
dependentemente do local em que se 
encontrem, no país ou no exterior.

O TRF–1ª Região é o primeiro do 
País a disponibilizar, simultaneamen-
te, a transmissão de todas as suas 
salas de julgamento. Apesar das li-
mitações orçamentárias, a tecnologia 
empregada é comparável com a utili-
zada pelos grandes distribuidores de 
conteúdo na Internet.

Além da transmissão das sessões, 
o Sistema Integrado oferece uma rá-
dio e uma TV WEB, com uma progra-
mação elaborada especialmente para 
divulgar as principais notícias do Tri-
bunal e do Poder Judiciário. O objetivo 
do Sistema Integrado de Divulgação 
Jornalística é dar mais transparência 
às ações da Justiça Federal.  A sole-
nidade de lançamento será realizada, 
às 15h, no Salão Nobre da Casa. 

O Presidente do TRF da 1ª Região, 
Desembargador Federal Aloísio Pal-
meira concedeu, na manhã de hoje, 
entrevista ao Jornal Bom Dia DF para 
explicar o funcionamento do Sistema.
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Aniversariantes  
Hoje: Ana Cláudia Xará Gonçalves (12ª 
Vara), Eliene Maria Gantois Machado 
Neto (NUASG), Guiomar Sá Teles da 
Silva (22ª Vara), Joaldo Guimarães Si-
mões (9ª Vara), Paulo César Paranhos 
de Castro (21ª Vara) e Victor Henrique 
Matos (Paulo Afonso). Amanhã: Delmo 
Agnelo Loureiro Vasconcelos (Itabuna) 
e Zineide Alves Tupina (Juazeiro).

Parabéns!!!

JFHHÁ DEZ ANOS
Novas regras para o Programa de Ges-

tão Documental da Justiça Federal foram 
aprovadas pelo Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) em sessão realizada no últi-
mo dia 17, em Recife. O novo texto alte-
ra a Resolução CJF 23/2008, que dispõe 
sobre esse programa, estabelecendo ro-
tinas para o gerenciamento dos acervos 
de documentos administrativos e de pro-
cessos judiciais da Justiça Federal, bem 
como da preservação da memória, com 
a previsão de implantação de centros de 
Referência da Memória Institucional.

As alterações levam em conta a Reco-
mendação 37/2011 do Conselho Nacio-
nal de Justiça, que estabelece as normas 
de funcionamento do Programa Nacional 
de Gestão Documental e Memória do 
Poder Judiciário – Proname. A gestão 
de documentos refere-se ao controle dos 
procedimentos de criação, manutenção, 
utilização e prazos de conservação dos 
documentos gerados pelas instituições.

A resolução determina que os docu-
mentos devem ser mantidos em ambien-
te físico ou eletrônico seguro e que sejam 
implementadas estratégias que garantam 

Programa de Gestão Documental
da Justiça Federal tem novas regras

sua preservação, desde a produção e du-
rante o tempo de guarda, também defi-
nido pela regra. O ato estabelece ainda 
normas para classificação, avaliação e 
descrição documental, planos de classi-
ficação e tabelas de temporalidade. Nes-
se sentido, define como instrumentos do 
Programa de Gestão Documental: as ta-
belas processuais unificadas, a tabela de 
temporalidade dos processos judiciais, 
o plano de classificação e a tabela de 
temporalidade dos documentos adminis-
trativos, a lista de verificação para baixa 
definitiva dos autos, a lista de verificação 
para eliminação de autos findos, o fluxo-
grama de avaliação, seleção e destinação 
de autos findos, o plano para amostra 
estatística representativa e o Manual de 
Gestão Documental do Poder Judiciário.

Na resolução, o Programa de Gestão 
Documental e Memória da Justiça Fede-
ral é definido como o conjunto de proce-
dimentos e operações técnicas referentes 
à produção, tramitação, uso, avaliação 
e arquivamento de documentos insti-
tucionais produzidos e recebidos pelas 
instituições do Judiciário, independente-
mente do suporte onde a informação está 
registrada. O programa é implementado 
pelo Comitê de Gestão Documental da 
Justiça Federal – Coged. 

O ministro Arnaldo Esteves Lima, re-
lator do processo, integrava o Colegiado 
à época em que o julgamento da propos-
ta foi iniciado e esclareceu que a Justiça 
Federal deve estabelecer estratégias con-
juntas para o resgate da memória e para 
a preservação de acervos documentais 
– ações que devem integrar o Programa 

de Gestão Documental da Justiça Federal, 
incluindo a consolidação da memória ins-
titucional e o registro da contribuição da 
instituição para o exercício da cidadania.

Outro ponto de destaque diz respeito 
à autorização para eliminar documentos 
e processos judiciais e administrativos 
digitalizados e convertidos para o meio 
digital. O ministro explica que essa me-
dida foi amplamente rediscutida, no âm-
bito do Comitê de Gestão Documental, e 
retirada da proposta inicial, em razão do 
grande impacto que a autorização para o 
descarte poderia causar ao trâmite dos 
chamados “processos híbridos”, dispos-
tos em meio físico e eletrônico. 

“Considerou-se o fato de que nenhu-
ma outra norma autoriza a eliminação 
dos processos físicos e, também, a re-
cente divulgação da Orientação nº 2 do 
Proname, que, em posição contrária à 
autorização de descarte, apresentava 
uma visão mais preservacionista – le-
vando-se em conta os problemas enfren-
tados na digitalização dos processos”, 
assentou o ministro. Ele acrescentou 
que o Comitê reconheceu a necessidade 
de maior amadurecimento do processo 
eletrônico e dos estudos para sua total 
implementação, antes de se autorizar a 
eliminação da parte física dos processos. 

A redação aprovada pelo Comitê, nes-
te sentido, foi de que os autos físicos que 
forem convertidos em eletrônicos durante 
a sua tramitação, devem ser preservados 
pela temporalidade do processo eletrônico.

Processo: CF-PPN-2012/00135
Fonte: Ascom/CJF

Seminário sobre 
mediação e arbitragem

Prossegue até o dia 20 de novem-
bro o prazo de inscrição no seminário 
“Como a Mediação e a Arbitragem po-
dem ajudar no acesso e na agilização da 
Justiça?”. O evento que acontecerá nos 
dias 20 e 21 de novembro, em Brasília, 
é promovido pelo Centro de Estudos Ju-
rídicos do Conselho da Justiça Federal 
em parceria com a Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil. 

A proposta do evento é divulgar e 
discutir no meio jurídico-acadêmico os 
avanços no acesso e na agilidade da 
prestação jurisdicional alcançados com 
a utilização da arbitragem e da media-
ção, bem como as perspectivas diante da 
futura aprovação de um marco legal da 
mediação e de alterações na atual lei de 
arbitragem que ampliarão o seu campo 
de aplicação. 

O seminário é destinado a magistra-
dos, professores universitários, estudan-
tes, entidades relacionadas ao tema, 
membros do Ministério Público Federal 
e Estadual, da Defensoria Pública, da 
Procuradoria-Geral da República, da Ad-
vocacia-Geral da União, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e demais profissio-
nais da área jurídica. 

São 250 vagas disponíveis. Aos par-
ticipantes que registrarem, no mínimo, 
80% de frequência, serão emitidos cer-
tificados. As inscrições podem ser feitas 
pelo site www.cjf.jus.br/cjf/eventos. Para 
outras informações, entre em contato 
pelo e-mail codep@cjf.jus.br ou pelos te-
lefones (61) 3022-7258/7241.


