
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULAR/PRESI/600-014 DE 24 DE JANEIRO DE 2008. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES FEDERAIS MEMBROS DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TRF 1a REGIÃO 

Encaminho, para conhecimento de Vossas Excelências, cópia da 

proposta que submeterei à apreciação do Conselho de Administração, na sessão do 

dia 31/01/2008, consubstanciada no Processo Administrativo 858/2008 - TRF1, 

para regulamentar a criação de um monumento à construção da nova sede do 

Tribunal e definir os demais procedimentos para compor, preservar e exibir o acervo 

histórico referente à construção e inauguração. 

Atenciosamente, 
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i\UNVTA 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 10.100.02 

RESOLUÇÃO/PRESI/600- DE DE JANEIRO DE 2008. 

Regulamenta a criação do Monumento à Construção 
da Nova Sede do TRF 1 a Região e a gestão do seu 
acervo histórico. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o decidido em sessão 

Conselho de Administração de 31/01/2008, nos autos do Processo Administrativo 

858/2008- TRF1, 

CONSIDERANDO: 

a) que os documentos públicos são um direito do cidadão, tanto para a 

produção da prova quanto para a proteção da memória coletiva; 

b) que o § 2°, do art. 216 da Constituição Federal dispõe que cabe à 

Administração Pública a gestão da documentação governamental e as providências para 

franquear sua consulta a quantos dela necessitem; 

c) que o art. 1° da Lei 8.159/91 atribui ao Poder Público os deveres da 

gestão documental e da proteção especial a documentos de arquivos, como instrumentos 

de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de 

prova e informação; 

d) que os edifícios públicos que abrigam o Poder Judiciário têm um forte 

significado social e cívico, na medida em que seu delineamento reflete o respeito 

incondicional à igualdade e à dignidade de todos os cidadãos, além de expressar a 

disposição pela crescente disponibilidade da Justiça às diversas camadas da população, 

tônica que tem sido ressaltada em todas as instâncias do Poder Judiciário; 

e) que a construção de uma nova sede para o Tribunal é um marco histórico 

para os magistrados, servidores e jurisdicionados, principalmente considerando-se que 

será a primeira sede própria desta Corte, totalmente adaptada às necessidades 

corporativas, 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica criado o Monumento à Construção da Nova Sede do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, que objetiva exaltar a trajetória e os esforços para a 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

concretização de um empreendimento de grande vulto e de elevada representatividade 

social, histórica e cultural para a nação e estabelecer um elo entre a força passada e as 

concretizações futuras. 

Art. 2° O Monumento integra o conjunto arquitetônico da nova Sede, 

construído em formato assemelhado a um prisma, no pátio central das edificações, e é 

composto por dois marcos, localizados no pátio frontal das edificações: 

I- marco da construção: define o início das obras, representando o princípio 

do empreendimento; 

11 - marco da inauguração: será lançado na data da inauguração, em 

comemoração à conclusão das obras e ao início do funcionamento das novas instalações. 

Art. 3° No Monumento, serão guardados objetos, fotografias, plantas e 

documentos congêneres produzidos para a construção e inauguração, considerados 

relevantes para o conhecimento e estudos futuros dos aspectos sociais, artísticos, 

culturais, políticos, operacionais e legais relativos à construção da nova Sede do Tribunal, 

abrangendo a íntegra de sua trajetória, inclusive as concepções iniciais e a inauguração 

das instalações. 

§ 1° Incumbe aos diretores e técnicos das áreas diretamente envolvidas em 

cada etapa da construção e da inauguração separar e recolher os componentes que 

entenderem significativos para o acervo. 

§ 2° Entre os itens recolhidos, os mais representativos serão selecionados 

para compor o acervo do monumento, atividade que será realizada com o apoio da área 

de Arquivo e Memória Institucional do Tribunal, à qual caberá, ainda, inventariar, 

catalogar, registrar, preparar, guardar, vistoriar, preservar e restaurar o acervo do 

monumento. 

§ 3° A inclusão ou exclusão de itens no acervo do monumento será lavrada 

em ata. 

Art. 4° O acervo do monumento será lacrado após a inclusão dos 

documentos relativos à inauguração da nova sede. 

Parágrafo único. A área de Arquivo e Memória Institucional adotará, com o 

patrocínio da Presidência e colaboração das áreas técnicas do Tribunal, todas as 

providências necessárias para garantir, de forma contínua, a preservação do acervo do 

monumento de agentes de deterioração físicos, físico-mecânicos, biológicos e químicos, 

de acordo com o pormenorizado no anexo desta Resolução e em consonância com o 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

disposto na IN-14-18- GESTÃO DE DOCUMENTOS JURÍDICOS E 

ADMINISTRATIVOSffRF1 . 

Art. 5° No trintenário da inauguração da Sede, objetivando resgatar a 

história do Tribunal e estimular a consciência para a conservação e a restauração do 

patrimônio público, o acervo do monumento será aberto em solenidade comemorativa e 

transferido para o Memorial do TRF 1 a Região, para exibição pública e guarda 

permanente. 

Parágrafo único. Incumbe à área de Arquivo e Memória Institucional expor e 

divulgar o patrimônio histórico relativo à construção e inauguração da nova Sede, por 

meio de pesquisas, exposições, promoção de cursos, conferências, publicações e de 

outros meios pertinentes ao tema. 

TRF·1' REGIÃOnMP.1S.D2·04 

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES 
Presidente 
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