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1. ATENDIMENTO 

A Seção de Gestão Documental - SGD e a Seção de Arquivo do Fórum Autran               

Nunes - SARQFAN, são as unidades responsáveis pela custódia dos acervos arquivísticos            

físicos do TRT7ª quais sejam: acervo administrativo, acervo de pessoal, acervo judicial de 1ª e 2ª                

instâncias e acervo judicial microfilmado.  

Parte das atribuições destas seções consiste no atendimento diário ao público interno             

e externo deste regional realizando assim as seguintes atividades: 

1) Disponibilização para consulta e empréstimos de documentos       

administrativos; 

2) Disponibilização para consulta e empréstimos do acervo de pessoal; 

3) Disponibilização para consultas dos acervos judiciais de 1ª e 2ª instâncias; 

4) Disponibilização para consulta e digitalização acervo judicial microfilmado; 

  

1.2 Consulta e empréstimos ao Acervo Administrativo 

As consultas e solicitações referentes a o Acervo Administrativo devem ser           

realizadas exclusivamente via intranet ou extranet, de modo a permitir ao setor o             

agendamento do atendimento da demanda sem implicar e grande fluxo de servidores ou             

estagiários no no ambiente. 

Abaixo os links para a solicitação:  

https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4284&It

emid=559 

https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4303&Itemi

d=1097 

O atendimento será realizado seguindo a ordem cronológica das solicitações, caso           

haja alguma urgência o usuário deverá informar na própria solicitação. Será criada uma             

agenda específica para o atendimento de servidores, magistrados e estagiários.  

 

 

1.3 Consultas e empréstimos ao Acervo Judicial 

https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4284&Itemid=559
https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4284&Itemid=559
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4303&Itemid=1097
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4303&Itemid=1097


 

As consultas e solicitações referentes ao Acervo Administrativo devem ser          

realizadas preferencialmente via site institucional, de modo a permitir ao setor o            

agendamento do atendimento da demanda sem implicar em grande fluxo de pessoas no             

ambiente. 

https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4303&Itemid=109

7 

Tão logo o Tribunal esteja apto para o atendimento ao público externo, Fase 3 da               

Resolução Normativa nº 09/20, e considerando o espaço físico disponível para           

atendimento presencial, os setores irão limitar o atendimento em suas dependências à            

uma pessoa por vez, sendo de extrema importância para a realização segura do             

atendimento a implantação de protetores de acrílico nos balcões de atendimento. 

Os pedidos deverão ser realizados preferencialmente via site institucional e          

terão o prazo de 15 dias para o atendimento.  

Também poderão ser realizadas solicitações via telefone.  

Seção de Arquivo do Fórum Autran Nunes: (85) 3308-5933 

Seção de Gestão Documental: (85) 3388- 9375 / 9376 / 9491 

Os pedidos de desarquivamento e carga processual devem ser solicitados          

diretamente à Vara de Origem. 

As Varas permanecerão realizando suas solicitações via sistema SPT1>         

Arquivo. 

Observação: Como medida de segurança, a saída de servidores e estagiários           

das unidades para a realização de cópias será suspensa, o jurisdicionado que            

precise consultar o processo in loco poderá tirar fotos ou mesmo escanear o             

documento com recursos próprios sendo necessário o agendamento para o          

atendimento dessa demanda. Tal medida permanecerá em vigor enquanto perdurar          

a situação pandêmica.  

 

 

 

 

https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4303&Itemid=1097
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4303&Itemid=1097


 

1.6 Do manuseio dos documentos físicos. 

Uma das principais medidas de segurança, baseada nas pesquisas a respeito da            

permanência do vírus em superfícies de papel, será a quarentena do material devolvido             

pelo prazo de 8 dias corridos, durante este período não haverá manuseio nem             

disponibilização desse material.  

Considerando a necessidade de conservação dos documentos é terminantemente         

proibido o uso de desinfetantes ou qualquer outro produto químico para a limpeza dos              

documentos visto que podem deteriorar o material. Abriremos exceção para utilização do            

álcool em gel a 70% nos documentos que possuem capa plástica.  

O processo manuseado/devolvido deverá ficar guardado em saco plástico e deve           

ser higienizado antes e depois de disponibilizado ao advogado ou a Vara, após sua              

devolução o mesmo será retirado da proteção plástica e  ficará em quarentena por 8 dias. 

Solicita-se a higienização das mãos antes e após o manuseio de processos e             

documentos que sejam devolvidos ou emprestados, os documentos que possuam capa           

plástica excepcionalmente podem ser higienizados com Álcool Gel após o manuseio.  

 

 

2. SERVIÇOS DE PESQUISA ACADÊMICA 

2.1 Atendimento ao pesquisador  

As equipes de servidores e estagiários da SGD ou do Arquivo do Fórum estarão              

treinadas para auxiliar os usuários, por telefone, na utilização das ferramentas eletrônicas            

para a realização de pesquisas acadêmicas. 

 

2.2 Acervo microfilmado 

O scanner responsável pela leitura e digitalização desse acervo não poderá ser            

manuseado pelo pesquisador, a Seção deverá destacar um estagiário para a realização            

do procedimento de digitalização dos microfilmes.  

 



 

3. MEDIDAS INTERNAS  

Mediante a retomada das atividades presenciais será necessário reforço no          

tocante à higienização de itens coletivos e individuais usados no ambiente de trabalho,             

bem como os cuidados pessoais bem como a rigorosa atenção ao protocolo sanitário             

expedido pelo Tribunal.  

 

3.1 Da manutenção do ambiente 

Considerando que o TRT da 7ª Região irá disponibilizar álcool em gel a 70%, cada               

servidor cuidará da manutenção da limpeza dos equipamentos de seu uso pessoal, como:             

teclados, monitores, mouses, mousepads, grampeadores e demais materiais. Esses         

materiais devem ser de uso individual e intransferível, evitando assim empréstimos entre            

servidores por medida de segurança. 

Torna-se imprescindível o uso de equipamentos de proteção individual [EPI´s],          

como máscaras, durante todo o período da jornada de trabalho. De modo a evitar              

exposição entre os servidores da seção. 

Com relação a utilização de aparelho de ar condicionado, os acervos terão os             

aparelhos de ar condicionado ligados apenas pelo período da manhã ocasião em            

que os aparelhos esterilizadores de ar e desumidificadores também serão postos           

em uso.  

  



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As Seções de Gestão Documental e Arquivo do Fórum estarão funcionando           
equipes treinadas de servidores e estagiários na instituição, de forma a se evitar             
aglomerações e, consequentemente, a transmissão do vírus. 

O atendimento aos usuários está disponibilizado para uso amplo do público           
externo e interno tendo sido disponibilizados, para tanto, todos os recursos necessários            
em tecnologia da informação e comunicação tanto na Intranet quanto no Site Institucional.             
Nesse sentido, indicamos aos nossos usuários a continuidade do funcionamento do por            
meio dos canais digitais de atendimento: 

ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO: 

https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4284&Itemid=5
59 

ATENDIMENTO JUDICIAL: 

https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4303&Itemid=109
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https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4284&Itemid=559
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