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I – REFERÊNCIAS 

01 – NBR 9578 - ARQUIVOS E TERMINOLOGIA - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. 

02 – NSMA 214-1 - PROTOCOLO E ARQUIVO - Arquivologia - Centro de Documentação e 

Histórico da Aeronáutica. 

03 – Lei 8.159/91- Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências. 

04 – Decreto 1.173/94 - Dispõe sobre o Conselho Nacional de Arquivos e sobre o Sistema 

Nacional de Arquivos. 

05 – Decreto 79.099/77 - Aprova o Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. 

06 – Lei 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

07 – IN-14-12 - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - TRF - 1ª Região. 

08 – IN-15-03 - COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - TRF - 1ª Região. 

II – FINALIDADE 

01 – A gestão documental envolve todo o processamento dos documentos de um órgão, 

desde sua emissão e tramitação até seu arquivamento e descarte. A emissão dos 

documentos de comunicação administrativa do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª 

Região é regulamentada pela IN-15-03 - TRF e o protocolo, autuação, organização e 

tramitação pela IN-14-12 - TRF. 

02 – Esta Instrução Normativa - IN tem por finalidade definir e disciplinar os critérios e 

procedimentos para tratamento da massa de documentos de natureza jurídica e 

administrativa pertencentes ao Tribunal Regional Federal - 1ª Região e às Seções 

Judiciárias jurisdicionadas, no que se refere a sua avaliação e seleção, descarte, 
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arquivamento, empréstimo e fornecimento de cópias, bem como à preservação dos 

documentos relativos à história do Tribunal e da Justiça Federal e do país. 

III – CONVENÇÕES 

01 – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é mencionado nesta IN apenas como 

Tribunal. 

02 – As Seções Judiciárias jurisdicionadas ao Tribunal são citadas também como 

Seccionais. 

03 – Os órgãos componentes da estrutura organizacional são referenciados como área ou 

unidade administrativa. 

04 – O pessoal do Quadro Permanente, os requisitados, os ocupantes de cargos de Direção 

e Assessoramento Superiores e os ocupantes de Função de Gratificação pela 

Representação de Gabinete, são citados nesta IN como servidores. 

05 – Os titulares das unidades administrativas até o nível de Divisão, no Tribunal, e até o 

nível de Núcleo, nas Seccionais, são mencionados como dirigentes. 

06 – A área que centraliza o arquivamento de documentos jurídicos no Tribunal e nas 

Seccionais é tratada por Arquivo Judiciário. 

07 – A área que centraliza o arquivamento de documentos administrativos no Tribunal e nas 

Seccionais é tratada por Arquivo Administrativo. 

08 – Os Arquivos Judiciário e Administrativo são mencionados também como Arquivos ou 

Arquivos Centrais. 

09 – Os arquivos específicos de cada unidade administrativa são tratados por Arquivos 

Setoriais. 

10 – As Turmas, Seções e Plenário são referenciados como Órgãos Julgadores. 
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11 – As Subsecretarias das Turmas, Seções e Plenário, bem como a Subsecretaria de Feitos 

Processuais  e a Subsecretaria de Registro e Informações Processuais, são 

mencionadas como Subsecretarias Processantes. 

12 – O inteiro teor dos acórdãos, formado por Relatório, Voto, Ementa e Certidão de 

Julgamento,  é referenciado como acórdão. 

13 – Os servidores e Magistrados pertencentes ao quadro do Tribunal e da Justiça Federal 

da 1ª Região que utilizam os serviços  e  recursos  dos  Arquivos  Judiciário  e  

Administrativo são referenciados  como  usuários internos. 

14 – Pessoas estranhas à Justiça Federal da 1ª Região que utilizam os serviços e recursos 

dos Arquivos são referenciados como usuários externos.    

IV – CONCEITOS 

01 – ACÓRDÃO é a decisão tomada coletivamente pelos Tribunais de Justiça que, após 

publicada no Diário do Tribunal e da Justiça da União, deve surtir efeitos legais. 

02 – ATA DE JULGAMENTO é o documento destinado ao registro dos acontecimentos e 

decisões tomadas pelos órgãos julgadores em cada sessão de julgamento. 

03 – ATA DE DISTRIBUIÇÃO é o documento destinado ao registro da distribuição dos 

processos protocolizados aos Juízes Relatores. 

04 – DESCRITOR é o conjunto de palavras que resumem o assunto do processo 

administrativo no cadastramento. 

05 – DOCUMENTO é qualquer base de conhecimento, fixada materialmente e disposta de 

maneira que se possa utilizar para consulta, estudo, prova etc., como formulários, 

fichas, processos e outros. Nesta IN, não são considerados como documentos aqueles 

gravados em meios magnéticos. 

06 – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS compreendem os documentos de comunicação 

administrativa, ou seja, as correspondências escritas, de tramitação interna ou externa, 

de caráter normativo e de apoio administrativo, utilizadas no Tribunal e na Justiça 
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Federal da 1ª Região e que estão padronizadas na IN-15-03 - COMUNICAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS, bem como os documentos utilizados pelas unidades 

administrativas para o desempenho de suas atividades específicas que não sejam de 

natureza jurídica. 

07 – PAUTA DE JULGAMENTO é a relação dos feitos a serem julgados em cada sessão 

dos órgãos julgadores. 

08 – PRECATÓRIO é o processo relativo à execução de sentenças em que a Fazenda 

Pública é condenada a certo pagamento,  a fim de que sejam autorizadas e expedidas 

as necessárias ordens de pagamento aos respectivos órgãos pagadores. 

09 – PROCESSO ADMINISTRATIVO é o conjunto ordenado de documentos relacionados a 

atos administrativos, constituído com a observância de procedimentos predeterminados, 

com o objetivo de formular consultas, análises, pagamentos e outros de natureza não 

contenciosa. 

10 – PROCESSO JURÍDICO é o conjunto de peças  constituído com a observância de 

procedimentos predeterminados, que documentam o exercício da atividade jurisdicional 

de natureza contenciosa. 

11 – SIAPRO é o Sistema de Acompanhamento Processual automatizado, utilizado para 

controle, acompanhamento e consulta de processos jurídicos pelas diversas áreas do 

Tribunal e das Seções Judiciárias. 

12 – SISPRA é o Sistema de Processos Administrativos informatizado, utilizado para 

controle, acompanhamento e consulta de processos administrativos pelas diversas 

áreas do Tribunal e das Seções Judiciárias. 

13 – SISTEMA DE ARQUIVO é o sistema informatizado utilizado para controle, 

acompanhamento e consulta dos documentos arquivados nos Arquivos Centrais. 

14 – SISTEMA INDIRETO DE ARQUIVAMENTO é aquele que o acesso ao documento 

depende de instrumento auxiliar de consulta. 
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I  – EMISSÃO DOS DOCUMENTOS 

01 – Entende-se por emissão o ato de produzir um novo documento. Assim, a área emitente 

de um formulário é aquela que primeiro o preenche; a emitente de um ofício é aquela 

onde ele foi redigido e assinado. 

02 – As unidades administrativas do Tribunal e das Seccionais devem manter cópia de todos 

os documentos que emitirem, com vistas a sua posterior avaliação e seleção para 

arquivamento em caráter temporário ou permanente. 

II – CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

01 �0 Os documentos públicos são classificados,  para fins de arquivamento,  em correntes,  

intermediários e permanentes. 

01.1 – São documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem 

movimentação, constituem objeto de consultas freqüentes. 

01.2 – São documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nas 

áreas emitentes, por razões de interesse administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

01.3 – São permanentes os documentos de valor legal, contábil, administrativo, 

histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. 

01.3.1 – Os documentos de valor permanente são inalienáveis e impres-

critíveis. 

III – ARQUIVOS SETORIAIS E CENTRAIS 

01 – As unidades administrativas do Tribunal e das Seccionais devem manter arquivos 

setoriais, com vistas à conservação e guarda de documentos jurídicos e administrativos 

correntes. 
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02 – Os documentos intermediários ou permanentes devem ser arquivados nos Arquivos 

Centrais do Tribunal e das Seccionais. 

03 – O Tribunal e as Seccionais possuem dois Arquivos Centrais: o Arquivo Judiciário e o 

Arquivo Administrativo. 

03.1 – O Arquivo Judiciário centraliza toda a documentação jurídica oriunda dos 

arquivos setoriais da Presidência, dos Gabinetes dos Juízes e da Secretaria 

Judiciária, no caso do Tribunal, e das Varas e Núcleo Judiciário, no caso das 

Seccionais. 

03.2 – O Arquivo Administrativo centraliza toda a documentação administrativa oriunda 

dos arquivos setoriais de todas as unidades administrativas do Tribunal e das 

Seccionais. 

03.3 – Nas Seccionais onde os Arquivos Judiciário e  Administrativo funcionam em um 

único local, a documentação jurídica e a administrativa devem ser arquivadas 

separadamente. 

04 – As diversas áreas do Tribunal e das Seccionais devem enviar aos Arquivos Centrais os 

documentos de natureza administrativa e jurídica para arquivamento, de acordo com os 

procedimentos detalhados no módulo 03 - Avaliação, Seleção e Descarte Setorial desta 

IN. 

05 – Os documentos, antes do encaminhamento ao Arquivo Administrativo, devem passar 

por processo de descarte, conforme explicitado no módulo 03 desta IN. 

06 – Após o recebimento dos documentos, compete aos Arquivos realizar: 

a) organização; 

b) cadastramento; 

c) arquivamento; 

d) empréstimos; 

e) fornecimento de cópias; 
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f) descartes. 

IV – COMISSÕES DE GESTÃO DOCUMENTAL 

01 – O Tribunal deve manter, em caráter permanente, as seguintes comissões, relacionadas 

à gestão documental do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região: 

a) Comissão de Avaliação de Documentos; 

b) Comissão de Acervo Histórico. 

02 – A Comissão de Avaliação de Documentos deve ser formada, no mínimo, pelos 

dirigentes das áreas Judiciária, de Administração, de Modernização Administrativa, 

dos Arquivos Centrais do Tribunal e da Biblioteca, presididos por um Juiz, designado 

pelo Presidente por indicação do Conselho de Administração. 

03 – Compete à Comissão de Avaliação de Documentos: 

a) determinar a política de gestão documental do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª 

Região, por meio da participação em todas as decisões afetas à manutenção do 

acervo, modernização e automatização dos arquivos setoriais e centrais; 

b) determinar o sigilo de documentos destinados aos Arquivos Centrais, seu grau (até 

confidencial), tempo de duração e cargos/funções ou áreas com permissão de 

acesso; 

c) autorizar ou determinar o descarte de documentos não contemplados na tabela 

TEMPORALIDADE PARA DESCARTE DE DOCUMENTOS, por iniciativa própria 

ou por sugestão das unidades administrativas do Tribunal e das Seccionais; 

d) aprovar ou alterar a tabela TEMPORALIDADE PARA DESCARTE DE 

DOCUMENTOS. 

04 – A Comissão de Acervo Histórico, presidida por um Juiz, deve ser formada, no mínimo, 

por um servidor ou dirigente de cada uma das seguintes áreas do Tribunal: 

a) Biblioteca; 

b) Comunicação Social; 
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c) Arquivo Administrativo; 

d) Arquivo Judiciário; 

e) área Jurídica (Técnico Judiciário - área fim). 

04.1 – O Juiz-Presidente da Comissão de Acervo Histórico deve ser designado pelo 

Presidente por indicação do Conselho de Administração. 

05 – Anualmente, a Comissão de Acervo Histórico deve: 

a) proceder à organização, avaliação e seleção dos documentos para composição do 

acervo histórico do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região; 

b) selecionar os documentos destinados ao MEMORIAL DO TRF-1ª REGIÃO; 

c) verificar se a preservação/conservação da documentação que compõe o acervo 

histórico está sendo realizada corretamente. 

V –  ACESSO E SIGILO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

01 – É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. 

02 – Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade ou do 

Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, 

da vida privada, da honra e da imagem das pessoas são originariamente sigilosos. 

02.1 – O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do 

Estado é restrito por um prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua 

emissão, podendo esse prazo ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período. 

02.1.1 – A Comissão de Avaliação de Documentos deve decidir, sempre que 

sugerido pelas unidades administrativas, quais os documentos 

sigilosos relativos à segurança da sociedade e do Estado e por 

quanto tempo o sigilo deve ser mantido. 
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02.2 – O acesso aos documentos sigilosos referentes à honra e à imagem 

das pessoas é restrito por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a 

contar da data de sua emissão. 

02.2.1 – A Comissão de Avaliação de Documentos deve decidir, sempre que 

sugerido pelas unidades administrativas, quais os documentos 

sigilosos relativos à honra e à imagem das pessoas e por quanto 

tempo o sigilo deve ser mantido. 

02.2.2 – Os processos jurídicos, salvo determinação específica da Comissão 

de Avaliação de Documentos, têm sigilo resguardado pelo período 

de 50 (cinqüenta) anos. 

02.2.3 – Os processos administrativos têm sigilo resguardado, salvo 

determinação da Comissão de Avaliação de Documentos, pelo 

período de 35 (trinta e cinco) anos. 

02.3 – O Poder Judiciário, em qualquer instância, pode determinar a exibição 

reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à 

defesa de direito próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte. 

03 – Os documentos sigilosos são classificados, de acordo com a sua natureza ou finalidade 

e em função da sua necessidade de segurança, em um dos seguintes graus de sigilo: 

a) ultra-secreto: atribuído aos assuntos que requeiram excepcionais medidas de 

segurança, cujo teor ou características só devam ser do conhecimento de pessoas 

intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio; 

b) secreto: atribuído aos assuntos que requeiram elevadas medidas de segurança, 

cujo teor ou características possam ser do conhecimento de pessoas que, sem 

estarem intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio, sejam autorizadas a 

deles tomarem conhecimento, funcionalmente; 

c) confidencial: atribuído aos assuntos cujo conhecimento por pessoa não autorizada 

possa ser prejudicial aos interesses nacionais, a entidades ou indivíduos, ou criar 

embaraço administrativo; 
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d) reservado: atribuído aos assuntos que não devam ser do conhecimento público em 

geral. 

03.1 – A necessidade de segurança é avaliada mediante estimativa dos prejuízos que 

a divulgação do assunto ou documento pode causar aos interesses nacionais, 

a entidades ou indivíduos. 

03.2 – Somente o Presidente do Tribunal pode atribuir graus de sigilo ultra-secreto ou 

secreto aos documentos do Tribunal e das Seccionais vinculadas. 

03.2.1 – Os documentos classificados como ultra-secreto e secreto não 

devem ser encaminhados aos Arquivos Centrais. Sua guarda deve 

ser efetuada na Presidência do Tribunal ou na Diretoria do Foro, 

nas Seccionais. 

03.3 – Somente a Comissão de Avaliação de Documentos pode atribuir, para fins de 

arquivamento central, graus de sigilo confidencial e reservado. 

VI  – PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

01 – É sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em 

vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou 

considerados como de interesse público ou social pela Comissão de Avaliação de 

Documentos.  

02 – O Tribunal deve manter em local de acesso público e garantir proteção especial aos 

documentos que constituem o Acervo Histórico do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª 

Região. 

02.1 – O Tribunal é responsável pela avaliação, guarda e conservação de toda a 

documentação que constitui o Acervo Histórico do Tribunal e da Justiça 

Federal da 1ª Região, na forma descrita no módulo 07 desta IN. 

03 – Os processos jurídicos e administrativos, bem como os documentos administrativos, são 

acondicionados em caixas-arquivo. 
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03.1 – As caixas-arquivo devem ser de material plástico, a fim de garantir melhores 

condições de arquivamento e conservação dos processos, bem como de 

salubridade aos servidores que trabalham nos Arquivos. 
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I  – FINALIDADE 

01 – A documentação do Tribunal e das Seccionais passa por processo de avaliação, 

seleção e descarte, com vistas a: 

a) reduzir, racionalizar e organizar a massa de documentos desses órgãos; 

b) permitir um tratamento homogêneo da massa de documentos; 

c) preservar adequadamente documentos de importância pública ou social 

(documentos legais, históricos, culturais e artísticos); 

d) maximizar a utilização das instalações físicas do Tribunal e das Seccionais, por 

meio da guarda de documentos pelo período estritamente necessário; 

e) aumentar a rapidez na recuperação das informações. 

02 – A avaliação, seleção e o descarte da documentação devem ser realizados: 

a) pelas unidades administrativas emitentes, antes da remessa aos Arquivos Centrais; 

b) pelos Arquivos Centrais, na periodicidade indicada pela tabela de 

TEMPORALIDADE PARA DESCARTE DE DOCUMENTOS.  

II  – AVALIAÇÃO E SELEÇÃO SETORIAL DE DOCUMENTOS 

01 – A avaliação dos documentos deve ser realizada com o objetivo de estabelecer o valor 

informativo, social, histórico, legal e/ou cultural das informações que contêm. O valor do 

documento é determinado em função da finalidade de sua criação e também da 

vigência dessa finalidade. 

02 – A cada ano civil, as unidades administrativas devem proceder à avaliação da 

documentação utilizada dois exercícios antes (ex.: em 1995, deve ser analisada a 

documentação de 1993), arquivada no arquivo setorial, selecionando os documentos 

que: 

a) devem ser mantidos no arquivo setorial; 

b) devem ser enviados aos Arquivos Centrais (Judiciário ou Administrativo); 
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c) devem ser descartados, conforme Título III deste módulo; 

d) não necessitam ser arquivados mas possuem valor público ou social. 

02.1 – Apenas os documentos emitidos pela própria área remetente devem ser por 

esta encaminhados aos Arquivos. Documentos emitidos por outras áreas 

devem ser descartados. Por exemplo: Resoluções somente devem ser 

enviadas ao Arquivo Administrativo pela Presidência; Provimentos, apenas 

pela Corregedoria.  

02.2 – Memorandos são guardados nos arquivos setoriais até seu descarte, não 

devendo ser remetidos ao Arquivo Administrativo. 

02.3 – Documentos que fazem parte de outros documentos devem ser unidos ao 

principal, pois somente este é considerado para fins de 

cadastramento/arquivamento. 

III  – DESCARTE SETORIAL DE DOCUMENTOS 

01 – Devem ser eliminados os documentos: 

a) que tratam de recebimento ou encaminhamento de documentos, de bens e de 

materiais de consumo; 

b) referentes a assuntos passageiros, rotineiros e já solucionados, sem valor 

administrativo, jurídico, histórico ou cultural, tais como instalação de ramais de 

telefone; 

c) constituídos por material de divulgação de terceiros, convites e correspondência de 

congratulações recebidos que não se relacionem com a atividade-fim da unidade 

administrativa; 

d) que possuem outra cópia ou original; 

e) ilegíveis. 

02 – Devem ser arquivados temporariamente, nos Arquivos Centrais, os documentos: 

a) referentes a bens permanentes; 
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b) relativos aos atos de gestão orçamentária e financeira; 

c) contábeis; 

d) cadastrais relativos a empresas fornecedoras de bens e serviços; 

e) relativos à disciplina, freqüência e movimentação de pessoal; 

f)  relativos à avaliação de recursos humanos; 

g) que constituem os processos jurídicos; 

h) de interesse administrativo restrito a determinado período de tempo, tais  como,  

atas  de reunião etc. (devem ser guardados temporariamente no arquivo setorial); 

i) que deixaram de ser freqüentemente consultados, sem perderem totalmente o seu 

valor administrativo. 

03 – Devem ser arquivados permanentemente, nos Arquivos Centrais, os documentos: 

a) relativos à origem, direitos, objetivos, diretrizes, políticas e história do Tribunal, das 

Seccionais e da Justiça Federal em geral; 

b) que tratam da estrutura organizacional e da organização dos serviços, como 

Regulamentos de Serviço, organogramas; 

c) visuais e/ou sonoros referentes a fatos da vida do órgão, como programas 

audiovisuais, fotografias, filmes etc.; 

d) normativos, como Resoluções, Atos, Provimentos, Instruções Normativas, Manuais 

Operacionais etc.; 

e) que firmem jurisprudência e que não estejam registrados em outros documentos, 

tais como pareceres apreciados jurídica ou administrativamente e que possuam 

características inovadoras, não encontradas nos textos legais; 

f)  relativos à administração de recursos humanos e que sejam de caráter geral, como 

planos de remuneração e classificação de cargos, acordos etc.; 

g) cadastrais dos servidores do órgão; 

h) técnico-científicos, tais como projetos, pesquisas, plantas, relatórios de projetos e 

de auditorias; 
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i)  de  divulgação ou de promoção do Tribunal, das Seccionais ou da Justiça Federal 

em geral, dos quais deve ser guardado pelo menos um exemplar; 

j)  que perderam todo o valor administrativo, devendo, entretanto, ser conservados  

por seu valor histórico-cultural, artístico, legal ou informativo, tais como projetos de 

medalhas, caligrafias especiais, processos jurídicos relacionados à história do país 

(devem ser encaminhados ao Tribunal para avaliação e possível inclusão no 

Acervo Histórico do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região), conforme descrito 

no módulo 07 - Documentos Históricos e Culturais desta IN. 

IV –  REMESSA DE DOCUMENTOS AOS ARQUIVOS CENTRAIS 

01 – Os documentos jurídicos e administrativos do Tribunal e das Seccionais, após avaliados 

e selecionados, devem ser remetidos para os respectivos Arquivos Centrais, observada 

a periodicidade de remessa discriminada na tabela DOCUMENTOS PARA 

ARQUIVAMENTO, constante do módulo 10 - ANEXOS desta IN. 

01.1 – Os processos administrativos e jurídicos não devem ser mantidos em arquivos 

setoriais. Após a baixa, devem ser imediatamente encaminhados aos Arquivos 

Centrais. 

02 – Os processos e demais documentos devem ser encaminhados aos Arquivos Centrais 

por meio do formulário TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS AO ARQUIVO - TDA - 

MOD.14-18-01, em duas vias. 

02.1 – Os formulários TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS AO ARQUIVO são 

emitidos: 

a) automática e diretamente pelo sistema automatizado, no caso dos processos 

jurídicos ou administrativos, inclusive os precatórios, quando é cadastrada a 

baixa do processo; 

- o sistema automatizado deve agrupar, no final de cada dia de expediente, 

os processos a serem remetidos por unidade administrativa aos Arquivos 

Centrais; 
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b) manualmente, com a utilização de máquina de datilografia ou 

microcomputador, relacionando um a um os documentos encaminhados. 

03 – Para transferir os documentos selecionados é necessário: 

a) ordená-los; 

b) reuni-los em grupos e prendê-los com grampos, mantendo as divisórias, se 

necessário; 

c) relacioná-los no formulário TDA. 

03.1 – Os documentos administrativos devem ser ordenados por tipo e ordem 

numérica crescente de emissão, na mesma seqüência em que foram 

relacionados no formulário TDA.  

04 – Os documentos com periodicidade de remessa anual devem ser encaminhados aos 

Arquivos Centrais com observância da tabela REMESSA DE DOCUMENTOS AOS 

ARQUIVOS, constante do módulo 10 - ANEXOS desta IN.   
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I  – RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

01 – Os Arquivos Centrais, ao receberem os processos e demais documentos remetidos, 

devem: 

a) conferi-los com o formulário TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS AO ARQUIVO 

- TDA; 

b) autenticar o recebimento nas duas vias do TDA e devolver a 2ª via à área 

remetente; 

c) arquivar a 1ª via do TDA, separadamente por área, em ordem cronológica de 

emissão;  

d) organizar os processos e documentos para cadastramento e arquivamento; 

 – o período definido pela Comissão de Avaliação de Documentos para manutenção 
do sigilo de documentos deve ser registrado no sistema automatizado, quando da 
realização do cadastramento; 

– no caso de documentos administrativos, a informação sobre o sigilo deve constar 
apenas no próprio documento, uma vez que esses não são cadastrados no 
sistema automatizado.  

II  – PROCESSAMENTO DOS ACÓRDÃOS 

01 – As Subsecretarias Processantes devem encaminhar ao Arquivo Judiciário duas cópias 

de cada acórdão prolatado pelos Órgãos Julgadores do Tribunal. 

01.1 – As cópias devem ser emitidas obrigatoriamente em papel formato A-4 (210 

mmx297 mm). 

02 – Antes da remessa ao Arquivo, as Subsecretarias Processantes já terão cadastrado no 

SIAPRO os seguintes dados relativos aos acórdãos: 

a) número do acórdão; 

b) relator; 
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c) feito; 

d) data do julgamento; 

e) apenso, se houver; 

f) unidade de origem; 

g) data de publicação no DJU; 

h) data de republicação, se for o caso de acórdão republicado. 

02.1 – Esses dados são disponibilizados para o SISTEMA DE ARQUIVO. 

02.2 – A partir do cadastramento da data de publicação do acórdão, o sistema informa 

automaticamente a temporalidade para seu descarte, de acordo com a tabela 

TEMPORALIDADE PARA DESCARTE DE DOCUMENTOS. 

03 – As Subsecretarias Processantes, antes de encaminharem os acórdãos ao Arquivo 

Judiciário, devem conferir sistematicamente os seguintes pontos: 

a) cópias legíveis; 

b) designação correta do feito em todas as páginas; 

c) numeração correta em todas as páginas; 

d) data de julgamento correta; 

e) assinaturas ou rubricas ao final da Ementa, Relatório, Voto, Certidão de 

Julgamento; 

f) Ementa, Relatório e Voto completos e em ordem; 

g) se todos os acórdãos a serem publicados foram encaminhados ao Arquivo 

Judiciário do Tribunal, por meio de verificação em listagem emitida via SIAPRO. 

03.1 – Caso algum dos pontos verificados apresente problemas, a Subsecretaria 

Processante deve adotar as providências necessárias à correção, antes da 

remessa ao Arquivo Judiciário. 
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04 – O Arquivo Judiciário do Tribunal é responsável pelo fornecimento de cópias de acórdãos 

aos  usuários externos, quando de sua publicação no Diário da Justiça da União - DJU. 

05 – Na data da publicação, o Arquivo Judiciário deve: 

a) verificar se todos os acórdãos recebidos foram publicados; 

– somente acórdãos publicados podem ter cópias fornecidas aos usuários; 

b) carimbar na parte superior direita do acórdão a data de sua publicação; 

c) agrupar e enfaixar os acórdãos por ordem numérica crescente e por semana de 

publicação; 

d) anotar nas faixas: 

– data da publicação no DJU; 

– Órgão Julgador; 

– quantidade de acórdãos enfaixados. 

06 – Durante um mês, os acórdãos devem ser mantidos enfaixados em estantes de fácil 

acesso, com vistas a permitir o fornecimento de cópias aos usuários internos e 

externos. 

07 – Após um mês, os acórdãos enfaixados devem ser acondicionados em pastas tipo A/Z, 

em ordem cronológica crescente de publicação. 

III – PROCESSAMENTO DAS ATAS DE DISTRIBUIÇÃO E DAS ATAS E PAUTAS DE 
JULGAMENTO 

01 – As atas de distribuição, bem como as atas e pautas de julgamento devem ser separadas 

por tipo e Órgão Julgador/Vara, e organizadas em ordem cronológica crescente de 

emissão. 

02 – O Arquivo Judiciário deve cadastrar no SISTEMA DE ARQUIVO as seguintes 

informações, relativas às atas de distribuição e às atas e pautas de julgamento: 

a) tipo de documento; 

b) Órgão Julgador/Vara; 
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c) data de emissão. 

02.1 – O sistema informa automaticamente a temporalidade para descarte dos 

documentos cadastrados, a partir da tabela de descarte de documentos.   

03 – O arquivamento das atas de distribuição e das atas e pautas de julgamento é realizado 

em volumes encadernados, conforme o tipo de documento, Órgão Julgador/Vara e data 

de emissão. 

03.1 – O Arquivo Judiciário deve adotar as providências necessárias para o 

encadernamento dos documentos e sua manutenção. 

IV - PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS 

01 – Os processos jurídicos ou administrativos recebidos são preparados para arquivamento 

por meio da realização da seguinte rotina: 

a) aparar bordas sobressalentes; 

b) proteger as bordas com fitas adesivas; 

c) colar partes rasgadas; 

d) retirar grampos, clipes e outros metais; 

e) anotar na capa do processo o número da caixa -arquivo onde será arquivado; 

f) colocar os processos nas caixas-arquivo; 

g) cadastrar os processos na forma descrita nos itens 02 e 03 deste Título, conforme 

o caso; 

h) armazenar as caixas-arquivo nas estantes. 

02 – O cadastramento de processos jurídicos deve ser realizado no SISTEMA DE ARQUIVO, 

pelo Arquivo Judiciário, em ordem numérica, contendo: 

a) o número do processo; 

b) o número da caixa-arquivo onde o processo será acondicionado; 

c) a data de arquivamento; 
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d) o número do processo avulso, se houver; 

e) o número do processo apenso, se houver. 

02.1 – Antes da remessa ao Arquivo, as Subsecretarias Processantes, as Secretarias 

das Varas ou o Núcleo Judiciário já terão cadastrado no SIAPRO os demais 

dados relativos aos processos jurídicos. 

03 – O cadastramento de processos administrativos deve ser realizado pelo Arquivo 

Administrativo no SISTEMA DE ARQUIVO, a partir dos dados constantes no SISPRA, 

contendo: 

a) o número do processo; 

b) o número da caixa-arquivo onde o processo será acondicionado; 

c) a data de arquivamento. 

03.1 – O sistema informa automaticamente a temporalidade para descarte dos 

documentos cadastrados, a partir da tabela de descarte de documentos.   

03.2 – Antes da remessa ao Arquivo Administrativo, os demais dados relativos aos 

processos administrativos já terão sido cadastrados no SISPRA, quando de 

sua autuação, apensação ou anexação. O SISTEMA DE ARQUIVO aproveita 

as informações cadastradas no SISPRA. 

V - PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

01 – O arquivamento dos documentos administrativos é realizado em caixas-arquivo, na 

exata ordem em que estiverem relacionados no formulário TRANSFERÊNCIA DE 

DOCUMENTOS AO ARQUIVO, ou seja, por origem, tipo de documento e ordem 

cronológica crescente de emissão.  

01.1 – Cada caixa-arquivo comporta, aproximadamente, 500 folhas. Nos casos em 

que o conteúdo da caixa-arquivo não for totalmente preenchido, a 

documentação deve ser arquivada, provisoriamente, em pasta -arquivo dentro 

da própria caixa, de forma a não permitir que os papéis se dobrem. 
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01.1.1 – Uma vez completo o conteúdo da caixa-arquivo, os documentos 

devem ser retirados das pastas-arquivo e acondicionados 

diretamente na caixa-arquivo.  

01.2 – Os documentos agrupados por tipo (ex.: exposições de motivo, portarias etc.) 

devem ser separados dentro da caixa-arquivo por separadores em papelão 

grosso.   

01.3 – Os documentos destinados à guarda permanente na tabela TEMPORALIDADE 

PARA DESCARTE DE DOCUMENTOS são arquivados em caixas-arquivo por 

dois anos, de forma a permitir possíveis cópias. Findo esse período, são 

encadernados.  

02 – Anualmente, os documentos administrativos devem passar por seleção e descarte, com 

estrita observância da tabela TEMPORALIDADE PARA DESCARTE DE 

DOCUMENTOS. 

VI – CONTROLE DO ARQUIVAMENTO 

01 – Após o cadastramento e arquivamento dos processos e demais documentos nas 

respectivas caixas e pastas, os Arquivos devem adotar, diariamente, as seguintes 

providências: 

a) solicitar, no Sistema de Arquivo, emissão da Listagem de Cadastramento dos 

documentos arquivados no dia, por caixa-arquivo, no caso de processos jurídicos 

ou administrativos; 

b) conferir as listagens com o conteúdo das caixas-arquivo; 

c) proceder às correções necessárias; 

d) emitir, via Sistema, nova listagem de cadastramento dos documentos arquivados 

no dia, por tipo e número sequencial crescente  nos  casos  de processos, ou por 

tipo de documento, área/Órgão Julgador e número, nos demais casos; 

e) guardar as caixas-arquivo em ordem seqüencial numérica nas estantes, no caso de 

processos jurídicos e administrativos; 
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– as caixas-arquivo são numeradas seqüencialmente com etiqueta, em ordem 
crescente, e assim ordenadas em estantes-arquivo; 

f) guardar as caixas-arquivo que contêm documentos administrativos nas estantes, 

conforme a unidade administrativa emitente e o tipo de documento. 

01.1 – É imprescindível a emissão diária das listagens de cadastramento dos 

processos e demais documentos arquivados em sistema indireto no decorrer 

do dia, conforme alínea "d" anterior, a fim de possibilitar sua localização em 

caso de paralisação do sistema automatizado. 

01.2 – As listagens diárias de cadastramento devem ser mantidas até a emissão da 

listagem quinzenal, com o resumo de todos os processos e documentos 

arquivados na quinzena. 

01.3 – As listagens quinzenais devem ser mantidas até a emissão da listagem mensal. 

01.3.1 – As listagens mensais são cumulativas, ou seja, devem conter todo o 

movimento de arquivamento do ano até o mês de referência.  

01.3.2 – A listagem do mês de dezembro é considerada anual, uma vez que 

consolida todo o movimento de arquivamento do período 

janeiro/dezembro de cada ano. 

01.4 – As listagens anuais são consideradas como documentos temporários e devem 

ser descartadas na periodicidade indicada na tabela TEMPORALIDADE PARA 

DESCARTE DE DOCUMENTOS. 
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01 – Os Arquivos Judiciário e Administrativo do Tribunal e das Seccionais devem promover, 

mensalmente, o descarte dos documentos e processos indicados nas listagens emitidas 

a partir do SISTEMA DE ARQUIVO. 

01.1 – O SISTEMA DE ARQUIVO indica a temporalidade de descarte dos documentos 

e processos a partir da tabela de TEMPORALIDADE PARA DESCARTE DE 

DOCUMENTOS, como também da tabela de PERIODICIDADE DE SELEÇÃO 

DE DOCUMENTOS, constante do módulo 10 - ANEXOS desta IN. 

02 – Antes da eliminação dos documentos, os Arquivos devem observar seu valor em termos 

históricos e culturais. 

02.1 – Os documentos com aparente valor histórico e/ou cultural para a Justiça 

Federal devem ser selecionados para avaliação e possível inclusão no Acervo 

Histórico do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região. 

02.2 – Os documentos não aproveitados para o Acervo Histórico têm sua destinação 

estabelecida pela Comissão de Acervo Histórico. 

03 – A eliminação do documento ou processo enseja o concomitante registro no SISTEMA 

DE ARQUIVO, onde deve ser cadastrada a data e a unidade responsável pelo descarte. 

04 – Os documentos do Tribunal destinados à eliminação, sempre que possível, devem ser 

encaminhados à Gráfica do Tribunal, para a confecção de blocos de rascunho. 

04.1 – Os papéis que não se prestam à confecção de rascunhos devem ser alienados. 

05 – Os documentos das Seccionais destinados à eliminação devem, sempre que possível, 

ser alienados. 

06 – Os papéis sem aproveitamento e não alienados devem ser incinerados. 

07 – Os documentos classificados como sigilosos, conforme  descrito no módulo 02 - Normas 

Gerais desta IN, devem ser, obrigatoriamente, incinerados, sendo vedada sua alienação 

ou aproveitamento para rascunho.  
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I – EMPRÉSTIMOS 

01 – É vedado o empréstimo de documentos jurídicos ou administrativos arquivados nos 

Arquivos Centrais a usuários internos e externos, com exceção dos processos 

administrativos e jurídicos. 

02 – Os Arquivos Centrais do Tribunal podem realizar empréstimos: 

a) de processos arquivados no Arquivo Judiciário a: Magistrados, Chefes de 

Gabinete, Assessores de Juiz e dirigentes até o nível de Divisão; 

b) de processos arquivados no Arquivo Administrativo a: Magistrados, Chefes de 

Gabinete e dirigentes até o nível de Divisão, bem como a servidores autorizados 

pelas respectivas unidades administrativas até o nível de Divisão. 

03 – Nas Seccionais, os empréstimos de processos podem ser efetuados: 

a) pelos respectivos Arquivos Judiciários a: Magistrados, Diretores de Secretaria de 

Vara e dirigentes até o nível de Núcleo; 

b) pelos  respectivos Arquivos Administrativos a: Magistrados, Diretores de Secretaria 

de Vara e dirigentes, bem como a servidores autorizados por suas unidades 

administrativas, até o nível de Núcleo. 

04 – Nas eventuais ausências dos titulares, os respectivos substitutos ficam, 

automaticamente, autorizados a realizarem empréstimos. 

05 – Para realizar empréstimos, os solicitantes devem dirigir-se aos Arquivos Centrais e 

fornecer dados relativos ao processo de interesse. 

05.1 – Os processos são encontrados com maior agilidade a partir dos dados 

referentes ao seu tipo e número. 

05.2 – Os Arquivos Centrais que possuem sistema automatizado podem acessar o 

processo desejado, por meio da combinação de outros dados constantes no 
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sistema automatizado, caso o usuário não possua os dados básicos 

inicialmente solicitados. 

06 – Ao receber a solicitação de empréstimo, o servidor do Arquivo deve: 

a) verificar se o solicitante é autorizado a receber processos em empréstimo; 

b) pesquisar no sistema ou listagem a localização do processo, se for o caso de 

acesso indireto; 

c) cadastrar o empréstimo no sistema automatizado; 

d) emitir, pelo sistema, o  formulário  CONTROLE DE EMPRÉSTIMO DE 

PROCESSOS - MOD.14-18-02, em duas vias, da seguinte forma: 

– 1ª via: contendo todos os processos emprestados; 

 

– 2ª via:  uma para cada processo que está sendo retirado em empréstimo; 

e) solicitar assinatura do usuário na(s) 2ª via(s) do CONTROLE DE EMPRÉSTIMO 

DE PROCESSOS; 

f) substituir o processo pela 2ª via do CONTROLE DE EMPRÉSTIMO DE 

PROCESSOS no respectivo local de arquivamento da caixa -arquivo; 

g) entregar ao usuário a 1ª via do CONTROLE DE EMPRÉSTIMO DE PROCESSOS, 

anexada ao(s) processo(s) solicitado(s). 

07 – Ao receber em devolução o processo, o Arquivo deve: 

a) registrar o recebimento do processo no comprovante do usuário, datando e 

rubricando; 

b) devolver o comprovante ao usuário; 

c) substituir o CONTROLE DE EMPRÉSTIMO DE PROCESSOS deixado no local de 

arquivamento pelo processo; 

d) utilizar o CONTROLE DE EMPRÉSTIMO DE PROCESSOS para cadastramento da 

devolução no sistema automatizado e descartá-lo. 
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08 – Quando da devolução parcial de processos, o usuário deve apresentar o comprovante 

para que, em campo próprio, cada devolução seja registrada pelo servidor do Arquivo. 

09 – Para a realização de empréstimos, nos casos de paralisação do sistema automatizado, 

os Arquivos Centrais devem emitir manualmente o formulário CONTROLE DE 

EMPRÉSTIMO DE PROCESSOS, em três vias, com a seguinte destinação e finalidade: 

a) 1ª via: usuário, contendo todos os processos emprestados; 

b) 2ª via: Arquivo Central, contendo todos os processos emprestados, com vistas ao 

cadastramento do empréstimo quando o sistema automatizado voltar a funcionar; 

– deve ser descartada após o cadastramento no sistema automatizado; 

c) 3ª via: uma para cada processo emprestado, para colocação na caixa-arquivo em 

substituição ao processo emprestado. 

10 – O prazo inicial de empréstimo de processos é de uma semana, podendo estender-se até 

o limite de um mês. 

10.1 – Os Arquivos devem manter controle automatizado ou manual do cumprimento 

dos prazos de devolução pelas unidades solicitantes, as quais são diretamente 

responsáveis pelos processos não devolvidos dentro dos prazos de 

empréstimo. 

10.2 – É vedado o repasse a terceiros de processos tomados em empréstimo. 

II – FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS 

01 – É permitido o fornecimento de cópias de documentos e processos jurídicos e 

administrativos, observados os seguintes critérios: 

a) fotocópias de processos jurídicos somente podem ser fornecidas às partes e 

advogados em geral; 

b) fotocópias de processos jurídicos enquadrados como sigilosos somente podem 

ser fornecidas às partes e advogados munidos de procuração; 
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c) é vedado o fornecimento de cópias de documentos e processos administrativos aos 

usuários externos; 

d) cópias de documentos sigilosos e processos podem ser fornecidas aos usuários 

internos autorizados, conforme segue: 

– processos e documentos arquivados no Arquivo Judiciário do Tribunal: aos 
Magistrados e aos dirigentes até o nível de Subsecretaria, bem como aos 
servidores autorizados pelas respectivas unidades administrativas até o nível de 
Subsecretaria; 

– processos e documentos arquivados no Arquivo Administrativo do Tribunal: aos 
Magistrados e aos dirigentes até o nível de Divisão, bem como aos servidores 
autorizados pelas respectivas unidades administrativas até o nível de Divisão; 

– processos e documentos administrativos e jurídicos, nas Seccionais: a Magistrados 
e dirigentes, bem como os servidores autorizados por suas unidades 
administrativas, até o nível de Núcleo. 

02 – Para o fornecimento de fotocópias, o usuário deve dirigir-se ao Arquivo Central e 

fornecer os dados do processo ou documento de interesse. 

02.1– A solicitação de fotocópias por usuários internos e externos pode ser feita 

pessoalmente, por telefone ou fax.  

02.2 – Os documentos, em geral, são encontrados com maior agilidade a partir dos 

dados referentes ao seu tipo e número. 

02.3 – Os acórdãos podem ser encontrados com maior facilidade: 

a) no primeiro mês após sua publicação, por meio da informação da data de 

publicação, Órgão Julgador e número; 

b) após o primeiro mês de sua publicação, por meio da informação de seu 

número e data de publicação. 

03 – Localizado o processo ou documento, o Arquivo deve receber dos usuários internos o 

formulário SOLICITAÇÃO DE FOTOCÓPIAS - MOD.14-09-05, devidamente 

preenchido. 

03.1 – O referido formulário é parte integrante da IN-14-09 - SERVIÇOS GRÁFICOS. 
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04 – Ao receber a solicitação, o Arquivo deve: 

a) verificar se o solicitante é autorizado a receber fotocópias do documento; 

b) autenticar o campo de recebimento do formulário; 

c) entregar as fotocópias solicitadas; 

d) arquivar o formulário de solicitação; 

– o formulário deve permanecer arquivado até a consolidação da estatística mensal 
referente às atividades do Arquivo, após o que, deve ser descartado. 

05 – Os usuários externos podem obter fotocópias mediante a apresentação de comprovante 

de pagamento realizado na CEF (Caixa Econômica Federal).  

05.1 – Usuários externos autorizados pela Diretoria-Geral do Tribunal ou Diretoria do 

Foro das Seccionais, mediante documento administrativo, podem receber 

fotocópias sem pagamento. 

06 – Órgãos, empresas ou profissionais de outros Estados, que solicitem cópias de acórdãos 

do Tribunal, devem receber, juntamente com as cópias, a guia para pagamento 

bancário. 

06.1 – A remessa das cópias para outros Estados é realizada por meio do formulário 

REMESSA DE CÓPIAS DE ACÓRDÃOS - MOD.14-18-03, emitido em duas 

vias, com a seguinte destinação: 

a) 1ª via: usuário; 

b) 2ª via: Arquivo Central. 
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01 – As unidades administrativas do Tribunal e das Seccionais devem encaminhar os 

documentos com possível valor histórico, artístico ou cultural à Biblioteca do Tribunal, 

por meio de correspondência administrativa (memorando ou ofício), com descrição 

detalhada dos dados relevantes a serem apreciados pela Comissão de Acervo 

Histórico. 

01.1 – A Biblioteca é responsável pela guarda dos documentos até sua entrega à 

Comissão de Acervo Histórico. 

02 – Os documentos escritos, visuais ou sonoros tais como processos, fotografias, mapas, 

filmes, gravações etc., recebidos pela Biblioteca do Tribunal, devem ser organizados, 

avaliados e selecionados pela Comissão de Acervo Histórico. 

03 – A Comissão de Acervo Histórico deve organizar os documentos, agrupando-os por 

assunto, a fim de facilitar sua avaliação em separado ou em conjunto com outros 

documentos. 

– 34504 – Os documentos de maior relevância devem ser selecionados para 

exposição no MEMORIAL DO TRF-1ª REGIÃO. 

05 – Os documentos de valor público ou social identificados mas não selecionados para o 

MEMO- RIAL devem ficar expostos em vitrines, dotadas de total segurança, em área 

específica da Biblioteca, reservada para o acervo histórico. 

06 – Os documentos do acervo histórico, guardados no MEMORIAL ou na Biblioteca do 

Tribunal, devem receber tratamento especial, nos aspectos de conservação e guarda, 

observada a obrigatoriedade de acesso público. 

07 – Os documentos pertencentes ao acervo histórico somente podem ser emprestados para 

exposições especializadas, mediante autorização da Comissão de Acervo Histórico. 
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01 – Os Arquivos Centrais e as Bibliotecas do Tribunal e das Seccionais devem ser 

consultados sempre que se for iniciar processo de aquisição de materiais destinados à 

guarda/conservação de documentos, a fim de garantir sua adequação. 

02 – Os Arquivos Centrais e Bibliotecas devem manter-se permanentemente atualizados 

quanto a materiais e meios de conservação da documentação sob sua 

responsabilidade, bem como aos cuidados indispensáveis à manutenção da saúde dos 

servidores que desempenham suas atividades nestes locais. 

03 – Cuidados básicos para a preservação dos documentos, tais como colagem de capas e 

folhas, reforço de partes fragilizadas e outros devem ser realizados sistemática e 

diretamente pelos Arquivos Setoriais e Centrais. 

04 – A recuperação de obras, higienização e demais cuidados que exijam maior 

conhecimento ou manuseio de produtos químicos devem ser realizados por firmas 

especializadas. 
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01 – Os formulários e tabelas constantes do módulo 10 fazem parte integrante desta IN. 

02 – A tabela TEMPORALIDADE PARA DESCARTE DE DOCUMENTOS, de que trata o 

presente documento, deve ser elaborada por comissão especialmente designada, no 

prazo de três meses a partir da data de aprovação desta Instrução Normativa. 

03 – As unidades da Secretaria do Tribunal, bem como unidades das Seccionais, devem 

adotar as seguintes providências, visando à implantação da presente IN: 

a) Secretaria de Informática do Tribunal: ajustes no SIAPRO, no SISPRA e no 

SISTEMA DE ARQUIVO necessários ao cadastramento da documentação e dos 

processos pelos Arquivos Judiciários e Administrativos do Tribunal e das 

Seccionais, bem como ao controle da temporalidade para descarte de 

documentos; 

b) Secretaria de Administração do Tribunal e Secretarias Administrativas das 

Seccionais: providências necessárias à incineração dos papéis descartados e não 

aproveitados; 

c) Arquivos Centrais: ajustes que se fizerem necessários para a adoção do sistema 

de arquivamento determinado nesta IN, no prazo de seis meses; 

– a massa de documentos já arquivada deve ser mantida no sistema de 
arquivamento já utilizado;  

– apenas os documentos e processos recebidos na vigência desta IN devem ser 
arquivados de acordo com o sistema de arquivamento previsto neste documento 
normativo; 

– os métodos de cadastramento e arquivamento de documentos e processos 
estabelecidos nesta IN somente se aplicam aos Arquivos Centrais dotados de, 
pelo menos, um microcomputador com impressora, interligado em rede ao 
computador central. 

04 – Os documentos e processos já existentes nos Arquivos Centrais devem ser descartados 

em sistema de mutirão, com estrita observância da tabela TEMPORALIDADE PARA 

DESCARTE DE DOCUMENTOS. 
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05 – Conforme determina a IN-15-01 - METODOLOGIA PARA EMISSÃO DE INSTRUÇÃO 

NORMATIVA, esta IN está sendo implantada em caráter experimental, pelo período de 

seis meses. Sugestões para aprimoramento podem ser efetuadas em conformidade 

com o documento normativo retrocitado.  

06 – Os casos omissos nesta IN serão resolvidos pelo Diretor-Geral da Secretaria do 

Tribunal. 

07 – Esta IN foi aprovada  pelo  Conselho de  Administração,  conforme  processo 

administrativo n. 1776/96, e implantada por meio da Resolução n. 06/98, entrando em 

vigor, no âmbito do Tribunal e das Seccionais, a partir desta data, revogando 

disposições em contrário. 

     

Brasília-DF, 23 de junho de 1998. 

 

 

 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 

Diretor-Geral 
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DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO 

 
DOCUMENTOS PARA ARQUIVO JUDICIÁRIO 

 
DOCUMENTO PERIODICIDADE DE REMESSA 

 AO ARQUIVO 
 

ÁREA REMETENTE 
 
ACÓRDÃOS (INTEIRO TEOR) 

 
48 HORAS, NO MÍNIMO, ANTES 
DA PUBLICAÇÃO 
 

  
SUBSECRETARIAS 
PROCESSANTES 

 

ATAS DE JULGAMENTO 
 

SEMESTRAL 
 
SUBSECRETARIAS 
PROCESSANTES 
OU SECRETARIAS DAS VARAS 
 

PAUTAS DE JULGAMENTO SEMESTRAL  
 
ATAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 
 
MENSAL 

 
REGISTRO E INFORMAÇÕES 
PROCESSUAIS OU NÚCLEO 
JUDICIÁRIO  
 

 
PRECATÓRIOS 

 
APÓS APROVAÇÃO DO 
PROCESSO PELA ÁREA DE 
CONTROLE INTERNO 
 

  
ADMINISTRAÇÃO DE FEITOS 
PROCESSUAIS / PRECATÓRIOS 

 
PROCESSOS JURÍDICOS DA 1ª INSTÂNCIA 
 

 
APÓS A BAIXA  

VARAS 

 
CÓPIAS DE PROCESSOS JURÍDICOS 
ORIGINADOS NAS COMARCAS 
 

 
APÓS REMESSA DO ORIGINAL À 
ORIGEM  

 
NÚCLEO JUDICIÁRIO 

  
PROCESSOS JURÍDICOS ORIGINADOS  NO 
TRIBUNAL 
 

  
APÓS A BAIXA 

 
SUBSECRETARIAS 
PROCESSANTES 

DOCUMENTOS PARA ARQUIVO ADMINISTRATIVO 
 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

 
APÓS A BAIXA OU CONCLUSÃO 
DO ASSUNTO 
 

 
 

 
 
 
 
 

TODAS (Ressalvado o disposto no  
subitem 02.1, título I, módulo 03) 

DOCUMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 
 
Atas, Atos, Avisos, Boletins de Serviço, Cartas, 
Circulares, Declarações, Despachos, Editais, 
Exposições de Motivos, Fac-símile, Informações, 
Instruções Normativas, Manuais Operacionais, 
Memórias de Reunião, Ofícios, Pareceres, Portarias, 
Provimentos, Relatórios, Requerimentos, Resoluções, 
Telex/Telegramas. 
 

 
 
 
 
ANUAL(*) 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ANUAL(*) TODAS 

        (*) Periodicidade de remessa determinada na tabela REMESSA OU DESCARTE DE DOCUMENTOS. 
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REMESSA OU DESCARTE DE DOCUMENTOS 

(PERIODICIDADE PARA REMESSAS ANUAIS) 

 

 
UNIDADE ADMINISTRATIVA 

 
MÊS DE REMESSA 

TRIBUNAL 

PRESIDÊNCIA fevereiro 

VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA março 

GABINETES DOS JUÍZES abril 

SUBSECRETARIA DO PLENÁRIO 

SUBSECRETARIA DAS SEÇÕES 

 
junho 

SUBSECRETARIA DA 1ª TURMA julho 

SUBSECRETARIA DA 2ª TURMA agosto 

SUBSECRETARIA DA 3ª TURMA setembro 

SUBSECRETARIA DA 4ª TURMA outubro 

SECCIONAIS 

DIRETORIA DO FORO    fevereiro 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S 

 J
U

R
ÍD

IC
O

S
 

SECRETARIAS DAS VARAS      (1) 

(1) Conforme a quantidade existente em cada Seccional, fazer a distribuição pelos 
meses do ano, de forma a não assoberbar os Arquivos Centrais. 
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REMESSA OU DESCARTE DE DOCUMENTOS 

(PERIODICIDADE PARA REMESSAS ANUAIS) 

 

TRIBUNAL 

PRESIDÊNCIA fevereiro 
VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA 
COORDENADORIA DE JURISPRUDÊNCIA 

 
março 

GABINETES DOS JUÍZES abril 
GABINETE DA REVISTA 
NÚCLEO DE PREP. E APERF. MAG. FEDERAIS 

      
junho 

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA julho 
CENTRO DE MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

     julho 

SECRETARIA DE PROGRAMAS E BENEF. 
SOCIAIS 

julho 

SECRETARIA JUDICÁRIA agosto 
SECRETARIA DE PLAN. E ORÇAMENTO 
SECRETARIA DE INFORMÁTICA 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

setembro 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS outubro 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO novembro 

SECCIONAIS 

DIRETORIA DO FORO 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
fevereiro 

SECRETARIAS DAS VARAS       março 
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO       abril 
NÚCLEO JUDICIÁRIO       maio 
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS       junho 
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO       julho 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S 

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S 

NÚCLEO DE MODERNIZAÇÃO E 
INFORMÁTICA  

    agosto 
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