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1. Disposições Gerais

O arquivamento de processos se encontra na Seção XIX das normas da corregedoria e 
tratam-se dos artigos 176 a 181, com o tema de disposições gerais.

Normas da corregedoria

Art. 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo nesse 
último caso a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que 
trata o art. 304, § 1º do Código de Processo Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo 
indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção.

CPC

Art. 304. [...]

§ 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, 
para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada 
foi concedida

Isso significa que não há como ocorrer arquivamento de algum processo antes de ocorrer 
a sentença definitiva ou decisão terminativa do processo. E qualquer das partes pode 
requerer o desarquivamento por meio de uma petição inicial.

Art. 177. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no 
ofício de justiça por 30 (trinta) dias, findo o prazo, serão arquivados após realizadas as anotações e atos 
necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada (SGDAU).

O artigo trata do procedimento para o arquivamento. Então, se houve o término do 
processo, há um prazo de 30 dias até o arquivamento. Esse prazo serve para que as 
partes do processo possam pedir cópias dele, vê-lo, entre outras coisas. Vale destacar 
que o prazo serve justamente para dar um tempo a que as partes possam checar o 
processo.

Art. 179. É autorizado o arquivo provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título 
judicial há mais de 1 (um) ano e nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o 
nome das partes no Cartório Distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos 
das estatísticas mensais.

O artigo 179 trata do arquivamento provisório de processos e da sua exclusão das 
estatísticas mensais.
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