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I N-20-03. 0CiU./90 

NORMAS GERAIS PARA EMISSKO DE INSTRUÇfiES NORMATIUAS 

EMISSÃO: 19/04/90 

VIGÊNCIA: 20/04/90 . 

REFERÊNCIA: IN-10-04.001/89 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE CRIA 
AS NORMAS GERAIS PARA EMISSÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

FINALIDADE: Estabelecer critérios a serem observados na elaboraçã~ di 
vulgação e alteração de Instruções Normativas no âmbitÕ 
da Secretaria do Tribunal Regional Federal - TRF da 1ª Re 
gião e respectivas Seções Judiciárias, de forma a disci 
plinar estas atividades. 

ANEXOS: I - MODELO DE IMPRESSO PADRÃO PARA EMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOB 
MATIVA 

II - MODELO DE GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTO 

III - FLUXOGRAMA DE ROTINA DE ELABORAÇÃO DE IN 
IV - MODELO DE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS 

l. CONCEITO BÁSICO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA 

1.1 - Documento de organização que estabelece diretrizes e proc! 
dimentos para funçÕes, subfunçÕes, sistemas e subsistemas da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

2. IDENTIFICAÇÃO 

2.1 - INSTRUCÃO NORMATIVA 

Será identificada pela sigla IN separada por hÍfen do nÚme 
ro 20, que representa o número de série da Secretaria do 
TRF da 1ª Região junto ao Conselho da Justiça Federal, se 
guido de hÍfen e do nÚmero da área emissora e do prÓprio nu 
mero da IN, devendo sua numeração ser reiniciada anualment;. 
Exemplo: IN-20-02.002/90. 

3. PROCEDIMENTOS GERAIS 

3.1 - APRESENTACÃO GRÁFICA 

O formato do papel deverá o~decer as dimensões do 
A-4 (210X297mm) -vide anexo I desta IN· 

3.2 - ESPECIFICAÇÃO DO PAPEL 

padrão 

Será utilizado, na emissão dos documentos básicos, o , papel 
tipo "off set", cor branca, com 75 gm2

, ou papel continuo m1:_ 
crocerrilhado de 8/11 polegadas. 
Para dimensões do campo Útil, simbolo e datilografia 
der conforme modelo constante do anexo I desta IN. 

3.3 - ELABORACÃO DOS DOCUMENTOS 

pro c~ 

Na primeira folha das IN deverão constar, ~brigatoriamente, 
em letras maiÚsculas, as seguintes informaçoes (vide o exem 
plo prático nà primeira folha desta IN): 

ASSUNTO: indicar de forma sucinta a materia de que trata o 
documento; 
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EMISSÃO: indicar"a data em que o documento foi emitido; 

VIGÊNCIA: indicar a data em que o documento entra em vigor; 
,_·.--.. :...·.-.!~{-~ ::·· ·~·:- , . 

REFERÊNCIA: indicar, qu'àhdo for o caso, o numero e data do 
documento que serviu de base para a emissão da 
IN. 

FINALIDADE: deverá ser indicada com bastante clareza a real 
finalidade ào motivo de emissão da IN. 

ANEXO: indicar em ordem numérica seqüencial, os anexos cons 
tantes do documento. Quando constar apenas um anexo, 
anotar o nome deste sem numerá-lo. 

3.4 - DESENVOLVIMENTO DO TEXTO 

3.4.1 - Para a elaboração de IN deverão ser observados os se 
guintes quesitos quanto à redação: 

3.4.2 

a) objetividade; 
b) clareza; 
c) concisao; 
d) correçao. 

' - O assunto exposto em uma IN sera desenvolvido 
itens e subitens, numerados segundo o sistema de 
meração progressiva, podendo-se utilizar letras 
subdivisÕes, sempre que esta prática facilitar o 
senvolvimento do assunto tratado. 

em 
nu 

nas 
de 

3.4.3- Quando da necessidade.de subdividir os itens, a nume 
meração deverá ser no máximo quinária, desde que nãÕ 
ultrapasse 06 (seis) algarismos, de acordo com a As 
sociação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, con 
forme exemplo: 1.1.1.1.1, 1.11.11.1. 1.11.1.11. 

3.4.4 - Todos os periodos serão numerados, iniciando em le 
tra maiÚscula e terminando com ponto. 

3.4.5- Todos os periodos deverão, preferencialmente, ser 
escritos na forma afirmativa. 

3.4.6 - Palavras indicativas de função, unidade ou área, 
tais como Diretor, Seção de Recrutamento e Seleção., 
Organização e Métodos, serão escritas em caixa mis 
ta (maiÚscula e minÚscula). 

3.4.7 -As siglas, uma vez esclarecidas na primeira citação, 
poderão ser utilizadas, desde que não prejudiquem o 
sentido do texto. 

3.4.8 - Não serão utilizados parágrafos, o alinhamento da 
margem esquerda terá o primeiro nÚmero do item ou 
subitem sob a primeira letra do texto anterior. 
Exemplo: 1 - TÍTULO 

1.1 - TÍTULO ou texto 

1.1.1 - TÍTULO ou texto 

1.1.1.1 - texto 

3.4.9 -ApÓs a Última linha do texto, deverá ser aposta a 
assinatura do Diretor-Geral da Secretaria do .TRF -
lª Região, sob o seu nome comoleto em letra maiÚscu 
la e a função em letra minÚscula·. As demais folhas, i7t 
cluindo-se os anexos, deverão ser rubricadas junto a 
~argem inferior esquerda, 
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3.5 - NUMERAÇÃO DAS FOLHAS 

As IN terão a numeração de suas folhas localizadas no campo 
superior direito, com o segui~ie c~it~rio: 

nÚmero de ordem da folha seguido de barra e do numero total 
de folhas. 

Exemplo: 03/08 

3! folha do documento-----------J I 
nÚmero total de folhas--------------~ 

No caso de existir somente uma pagina, a numeraçao deverá 
ser 01/01. 
Será · dada numeração individual, seguindo o mesmo critério, 
a cada um dos anexos constantes da IN. 

3.6 - CODIFICAÇÃO 

A codificação da IN é composta por 09 (nove) digitas, a sa 
ber: 

- os_dois pr~meiros digitas definem o cÓdi~o do TRF - 1ª Re 
giao e serao sempre representados pelo numero 20; 

- o terceiro e quarto digitas definem a área emissora da IN, 
conforme quadro abaixo: 

CÓDIGO ÁREA 

01 Recursos Humanos 
02 Administração 

03 Assessoria Tecnica 
04 Informática e Documentação 

05 Planos e Orçamento 
06 Controle Interno 

07 Judiciária 

- os Últimos cinco digitas definem o nÚmero do documento e o 
ano. 

Exemplo: IN-20-03.001/90 

L____ nº seqüencial, geral da IN, segu~ 
do do ano'de emissão. 
área emissora (Assessoria Técni 
ca-O&M). 
nº de série do TRF - 1ª Região. 
Sigla da Instrução Normativa. 

3.7 - COMPETÊNCIA PARA EMISSÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA 

A emis~ão de Instrução Normativa e/ou sua alteração será àe 
competencia do Diretor-Geral da Secretaria do TRF da 1ª Re 
giao. 
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3.8 - :S:•íiSSÃO DE INSTRUCÃO NORMATIVA 

3.8.1 - o Órgio emissor produzir~ minuta de IN, ouvida as 
~reas envolvidas, em seu âmbito de atuaçio. 

, 
3.8.2 - Consolidada, a minuta ser~ encaminhada para a area de 

Organizaçio e Métodos -O&M, que ter~ a incumbência de 
analis~-la, colher subsidias junto às demais unidades, 
padroniz~-la e submetê-la à aprovaçio do Diretor-Ge 
ral da Secretaria. 

3.8.3 - Aprovada, a IN ser~ distribuida pela ~rea de O&M e im 
plantada pela ~rea emissora no âmbito do TRF - 1ª Re 
giao. 

3.8.4 - Dever~ ser encaminhada cÓpia da IN implantada para 
conhecimento da Secretaria do Conselho da Justiça Fe 
deral. 

3.9 - IMPLANTACÃO 

3.9.1 - É de competência da ~rea emissora, assessorada tecni 
camente pela ~rea de O&M, proceder a implantaçio defi 
ni ti v a da IN. 

3.9.2 - Sempre que necess~rio, a implantaçio dever~ ser acom 
panhada de treinamento/ orientaçio às ~reas envolvidas. 

3.9.3 -A ~rea de O&M providenciar~ a remessa das IN, de acor 
do com o subitem 3.10.3 desta IN. 

3.10 - ADMINISTRACÃO DAS INSTRUCÕES NORMATIVAS 

3.10.1 - PADRONIZAÇÃO 

Competir~ a àrea de O&M agrupar, analisar, racion~ 
lizar os documentos emitidos/utilizados buscando a 
padronizaçio e unificaçio de IN, formul~rios e pr~ 
cedimentos. 

3.10.2 - ARQUIVO E CONTROLE 

A area de O&M do TRF da 1ª Regiio manter~ arquivo e 
controle de todas as IN implantadas, inclusive as 
revogadas e as folhas substituidas. 

3.10.3 - EXPEDICÃO 

A expediçio de IN ser~ efetuada de forma centraliza 
da pela ~rea de O&M através de Guia de Remessa, im 
pressa no Padrio A.6 (105Xl48mm), conforme anexo II. 

Cada unidade organizacional, até o nivel de Divisio, 
receber~ um exemplar de todas as IN emitidas pelo 
TRF - 1ª Regiio, s.endo sua responsabilidade mante
las devidamente organizadas e atualizadas. 

3.10.4 - ATUALIZACÃO 

Ser~ de competência da área de O&M a remessa de 
folhas de atualizaçio/substituiçio de IN. 

As folhas substituidas deveria ser devolvidas ' a 
~rea de O&M para destruiçio, permanecendo apenas uma 
coletânea oara eventuais consultas. 
A ~rea de O&M encaminhar~ semestralmente aos 

, 
usua 

rios uma relaçao das alterações efetuadas no periodo. 
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3.11 - ALTERAC~O DE INSTRUÇÃO NORMATIVA 

3.11.1 -As IN poderão ser alteradas parcialmente, desde que 
a seqüência numérica de folhas do documento não sofra 
descontinuidade. A folhasubstituida terá o seu campo 
"Alterações" alterado para "Revisão 1, 2, 3 etc.". 

3.11.2 - As folhas processadas que modifiquem o nÚmero de 
folhas poderão originar a emissão de uma nova IN que 
revogará a anterior. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 - Os formulários, constantes da IN. que não sejam auto-explica 
tivos, deverão ser acompanhados de Instruções de Preenchimen 
to, conforme anexo IV. 

4.2 - As IN com caracteristicas de operacionalização mais compl~ 
-xas ensejarão a produção de fluxograma para melhor compree~ 
são dos usuários (Vide exemplo no anexo III). 

4.3 -Anualmente, até 31 de janeiro, a área de O&M do TRF - 1ª Re 
gião deverá emitir IN agrupando as IN de todas as áreas emis 
saras que continuam em vigor. 

4.4 - Competirá, internamente, ao Diretor-Geral da Secretaria do 
TRF - 1ª Região, assessorado tecnicamente pela área de O&M, 
dirimir dÚvidas e examinar sugestões que visem ao aprimorame~ 
to das IN. 

4.5 -Externamente, as dÚvidas serão dirimidas pela Secretaria do 
Conselho da Justiça deral. 

~·~~o~~~R__ 
~:~-Ge~~~ · 
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ANEXO I 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 11 REGIÃO 

CAMPO FIXO, DESTINADO À SÉRIE I 
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL:________j 
DA 1ª REGIÃO. 

CAMPO DESTINADO Á CODIFICAÇÃO DA IN.---' 

a -TRF-1. REGIAO··· 

IN-20-03.001/90 

FOLHA 01/02 I REVISÃO o 

CAMPO DESTINADO À NUMERAÇÃO DAS FOLHAS .. ------' 

CAMPO DESTINADO A INDICAR AS REVISÕES 
EFETUADAS EM CADA FOLEA, APÓS A----------------' 
EMISSÃO DA IN. 

MODELO DE IMPRESSO PADRÃO PARA 
EMISSÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA 
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ANEXO I 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 11 REGIÃO IN-20-03.001/90 

MARGEM ESQUERDA 

FOLHA 02/02 I REVISÃO o 

INÍCIO DO TEXTO 

- 03 linhas simples, a partir do contorno do 
impresso. 

- 03 espaços (caracteres) apÓs a linha de contorno do impresso 

MODELO DE IMPRESSO PADRÃO PARA 
EMISSÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA 

FINAL DO TEXTO 

MARGEM DIREITA 

- as linhas de
vem acabar na -turalmente. 

75 
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ANEXO II 

MODELO DE GUIA DE REMESSA 

I 
PODER JUDICIÁRIO . . ·-
TRIIlJNAL R&;ICIW. FEDERAL DA 11 mx;IÃO ~ .. ' N!! • ·.: ·r 01 \.:t . .. ; I~ 

G U I A D E R E M E S S A . .., -~ 

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DESTINATÁRIO 
02 03 

ORGÃO EXPEDIDOR DATA DA EXPEDIÇÃO 

04 Em __ !_/_ 05 

RECIBO 
Recebi o documento acima especificado. 06 

Em _/ __ / __ 
Assinatura: 

.carimbo do 
Órgão recebedor. 

OBS.: Dçvnlver a presente Guia ao Órgao Expedidor no prazo 
maximo de 10 (dez) dias. 
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ANEXO III 

FLUXO DE ROTINAS DE EMISSÃO DE 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
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ANEXO IV 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1! REGIÃO 
IN-20-03.001/90 

FOLHA 01/01 I REVISÃO o 

NOME DO FORMULÁRIO: GUIA DE REMESSA - GR 

FINALIDADE: Enaminhamento de Instruções Normativas. 

N2 DE VIAS: 02 (duas) 

DESTINAÇÃO DAS VIAS: li via - segue anexa à IN 

2i via - permanece em arquivo provisÓrio do emi

tente, até o recebimento da li via as

sinada pelo destinatário, quando então 

será destruida a 2i via. 

PREENCHIMENTO: 

CAMPO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

Anotar o n2 seqüencial da GR, em 03 (três) digitas, se

guido de barra e dos dois Últimos algarismos indicativos 

do ano em curso. Exemplo: 001/90. 

Anotar o cÓdigo da IN. Exemplo: IN-20-03.001/90 

Anotar o nome da Unidade Organizacional destinatária. 

Exemplo: Secretaria de Administração 

Anotar o nome do orgao responsável pela expedição. 

Exemplo: Divisão de Organização, Sistemas e Métodos. 

Anotar a data do encaminhamento da GR. 

O destinatário deverá anotar a data do recebimento da 

GR e apor sua assinatrua sob carimbo. 
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