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PORTARIA Nº 001 /2016 

(Atualizada pela Portaria 049/2017) 

 

Dispõe sobre as Subcomissões de Avaliação 

Documental e os procedimentos relativos ao descarte de 

processos judiciais. 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 

DOCUMENTAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CPAD, 

Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO as disposições da Recomendação nº 37, de 15 de agosto 

de 2011, que trata das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão 

Documental e Memória do Poder Judiciário – Proname e de seus instrumentos; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 5, de 28 de agosto de 2013, que 

estabelece a Tabela de Temporalidade dos Processos Judiciais do TJGO e define normas para 

a eliminação de autos; 

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir, a documentação acumulada 

nos arquivos judicias das Comarcas do Estado de Goiás ao mínimo essencial sem prejuízo da 

salvaguarda dos atos administrativos, constitutivos e extintivos de direito, das informações 

indispensáveis ao processo decisório e a preservação da memória histórica. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Constituir Subcomissões de Avaliação Documental nas Comarcas 

do Estado de Goiás, com a finalidade de realizar os procedimentos necessários ao descarte de 

processos judiciais. 
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Parágrafo único: As Subcomissões constituídas estão subordinadas à 

Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

no que tange a aplicação dos instrumentos de gestão documental. 

Art. 2º - As Subcomissões de Avaliação Documental serão compostas por 

ato do Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás e obedecerão a seguinte composição: 

I – O Diretor do Foro da Comarca (presidente); 

II – O Juiz, responsável pela unidade judiciária, cujos processos serão alvo 

de descarte; 

III – O responsável pela escrivania, preferencialmente escrivão ou secretário 

de juizado, cujos processos serão alvo de descarte; 

IV – O responsável pelo Arquivo Judicial da Comarca; 

V – Um arquivista do Poder Judiciário; 

Parágrafo único: Poderão integrar a subcomissão os Juízes e Servidores que 

já atuaram na respectiva unidade judiciária, especialmente no período em que estavam 

tramitando os processos que serão descartados. 

Art. 3º Não será percebido nenhum acréscimo pecuniário pelo trabalho 

realizado pelas Subcomissões de Avaliação Documental e será prestado sem prejuízo das 

atribuições próprias dos cargos ou funções e sendo considerado como de serviço público 

relevante. 

 

DA COMPETÊNCIA DAS SUBCOMISSÕES DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL 

 

Art. 4º - Compete às Subcomissões de Avaliação Documental realizar a 

seleção e a análise dos autos de processos findos, para fins de guarda permanente ou 

eliminação, avaliando a existência de valor secundário para o Judiciário goiano e de 

relevância social. 

Parágrafo único: O trabalho realizado pelas Subcomissões de Avaliação 

Documental deverá obedecer as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 
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(CNJ), pelo Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário 

(Proname) e pela Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás (CPAD). 

 

DOS PROCEDIMENTOS DE TRABALHO PARA O DESCARTE DE PROCESSOS 

JUDICIAIS 

 

Art. 5º O descarte de processos judiciais será realizado em lotes de, no 

máximo, 5.000 (cinco mil) processos, composto por autos arquivados em datas próximas, de 

mesma unidade judiciária. 

Art. 6º Os processos integrantes do lote de descarte, serão consultados no 

módulo de Arquivo do Sistema de Primeiro Grau (SPG), que indicará se o processo é de 

guarda permanente ou se passível de eliminação, com a indicação da data provável de 

eliminação. 

§ 1º Os autos identificados como de guarda permanente serão rearquivados, 

em local próprio e identificado. 

§ 2º Os processos passíveis de eliminação, cuja data provável ainda não foi 

alcançada, serão rearquivados, de acordo com o ano do descarte, juntamente com outros autos 

em situação semelhante. 

Art. 7º Os autos passíveis de eliminação, cuja data de guarda já foi 

alcançada, conforme tabela de temporalidade em uso pelo TJGO, serão analisados, 

individualmente, de forma particularizada, para a confirmação da perda do seu valor de 

guarda. 

Parágrafo único. A equipe de servidores responsável pela separação dos 

autos preencherá a Lista de Verificação para Eliminação de Autos Findos, conforme modelo 

apresentado no Anexo I. 

Art. 7º-A Será utilizado o Sistema PROAD para registrar a documentação 

produzida pelas Subcomissões das Comarcas e pela Comissão Permanente de Avaliação 

Documental do TJGO em cada Edital de Ciência de Eliminação de Documentos Judiciais 

publicado. (Inserido pela Portaria 049/2017) 
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Art. 8º A Subcomissão de Avaliação Documental da Comarca se reunirá 

para avaliar, dentre o lote de processos aptos ao descarte, a existência de processo com valor 

secundário para o Judiciário goiano, ou de relevância social. 

§ 1º. Caso os integrantes da Subcomissão entendam que determinados autos 

não devam ser descartados deverá ser encaminhado requerimento a CPAD com as 

justificativas, conforme a Proposta de Guarda Permanente de Processo com Valor Secundário, 

apresentada no Anexo II. 

§ 2º. A Comissão Permanente de Avaliação Documental, em prazo não 

superior a 30 (trinta dias), analisará o pedido e deliberará a favor ou não e encaminhará sua 

deliberação para a Subcomissão. 

Art. 9º A Diretoria de Gestão da Informação, da Secretaria de Gestão 

Estratégica, realizará o cálculo da amostra estatística do lote de processos aptos ao descarte, 

para compor o acervo de guarda permanente, sendo escolhidos de forma aleatória. 

Art. 10 A Subcomissão de Avaliação Documental deverá elaborar a minuta 

Edital de Ciência de Eliminação de Documentos, conforme Anexo III, e encaminhá-la a 

CPAD, juntamente com a Listagem de Eliminação de Documentos Judiciais. 

§1º Caberá a CPAD a publicação do Edital de Ciência de Eliminação de 

Documentos Judiciais no Diário Eletrônico da Justiça, consignando o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias às partes para que possam demonstrar interesse na guarda de autos. 

§2º Somente as partes, às suas expensas, por meio de formulário eletrônico 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme modelo do Anexo IV, 

poderão requerer a guarda particular dos autos findos constantes no referido edital. 

§3º A Listagem de Eliminação de Documentos Judiciais, emitida via 

Sistema SPG, tem por finalidade registrar as informações pertinentes aos documentos aptos à 

eliminação e deverá conter o número do processo, nome das partes e dos advogados que 

atuaram nos autos; 

§4º A Listagem de Eliminação de Documentos Judiciais será assinada 

eletronicamente, via sistema PROAD, pelo responsável pela guarda dos documentos 

arquivados (Gestor do Arquivo, ou Escrivão/Secretário de juizado), pelo Arquivista e pelo 

Presidente da Subcomissão. (Alterado pela Portaria 049/2017) 
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Art. 11 A Subcomissão de Avalição Documental analisará os requerimentos 

das partes interessadas na guarda particular dos autos e procederá a entrega destes, 

observando os seguintes requisitos: 

I – Os autos serão entregues somente para as partes do processo ou seus 

herdeiros; 

II - Na concorrência de pedidos entre os interessados para a retirada dos 

autos originais, terá preferência o primeiro solicitante. Aos demais interessados, serão 

providenciadas cópias dos documentos; 

III - A entrega dos autos está condicionada a verificação dos documentos 

mencionados no artigo 12 desta Portaria;  

§1º As partes interessadas serão intimadas, por e-mail, para o recolhimento 

das custas, relativas às cópias de documentos, conforme apresentado no Anexo V; 

§2º Os autos serão entregues à parte, mediante Termo de Transferência de 

Responsabilidade de Documentos, conforme apresentado no Anexo VI. 

Art. 12 As sentenças, as decisões terminativas, os acórdãos e as decisões 

recursais monocráticas de todos os processos a serem eliminados são de guarda permanente, 

não devendo ser destruídos ou entregues às partes. 

§1º As cópias das decisões terminativas dos processos que serão entregues 

às partes, serão providenciadas às expensas dos solicitantes. 

§2º Os Anexos I, II e VI, quando existentes, deverão ser juntados aos 

documentos de guarda permanente descritos no caput. (Inserido pela Portaria 049/2017) 

Art. 13 Um componente da Subcomissão de Avalição Documental 

acompanhará a eliminação dos documentos, com lavratura do Termo de Eliminação de 

Documentos Judiciais, conforme Anexo VII. (Alterado pela Portaria 049/2017) 

§ 1º O Termo de Eliminação de Documentos Judiciais será assinado 

eletronicamente, via sistema PROAD, pelo componente da Subcomissão de Avaliação 

Documental da Comarca, que acompanhou a destruição dos documentos. (Alterado pela Portaria 

049/2017) 
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§2º Os documentos a serem descartados serão entregues à 

entidades/cooperativas que tiverem firmado Termo/Acordo de Cooperação Mútua com o 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

§3º Caberá ao Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás a incumbência de auxiliar na destinação adequada dos 

documentos judiciais às Comarcas que não obtiverem alcance aos Termos de Cooperação 

Mútua com cooperativas, 

Art. 14 Os casos omissos serão apresentados e decididos pela Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos. 

 

Art. 15 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Goiânia, 20 de janeiro de 2016. 

 

 

 

Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira 

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
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ANEXO I 
(Alterado pela Portaria 049/2017) 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE AUTOS FINDOS 
 

Processo nº. ____________________________ 

Baixa Definitiva em _____/____/______ 

Prazo de guarda estabelecido para a classe/assunto: 

(   ) 10 anos  (   ) 20 anos  (   ) 40 anos  (   ) Guarda Permanente 

 

• Verificação dos critérios de guarda permanente 

a) Processo anterior ao corte cronológico? (   ) sim (   ) não 

b) Classe de guarda permanente? (   ) sim (   ) não 

c) Assunto de guarda permanente? (   ) sim (   ) não 

d) Procedimento investigatório relacionado a crimes imprescritíveis? (   ) sim (   ) não 

e) Ação criminal ou de Juizado Especial Criminal com decisão final condenatória? (   ) sim (   ) não 

f) Ação que constitua: Precedente de Súmula, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Arguição 

de Inconstitucionalidade, Recurso Repetitivo ou Repercussão Geral? (   ) sim (   ) não 

Selecionado para guarda permanente? (   ) sim (   ) não 

Obs.: Se a resposta de algum item for “sim”, o processo será de guarda permanente. 

 

Avaliação para eliminação em _____/____/______ 

Responsável pelo preenchimento ____________________________________  

 

 Preencher os próximos itens SOMENTE se for o caso 

 

(   ) Processo considerado com valor secundário para o Judiciário goiano e de relevância social pela 

Subcomissão de Avalição Documental. 

 

(   ) Processo selecionado como amostra estatística para compor acervo de guarda permanente. 

 

Responsável pelo preenchimento ______________________________ em ____/____/____ 

 

 Observações: 
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ANEXO II 
(Alterado pela Portaria 049/2017) 

 

PROPOSTA DE GUARDA PERMANENTE DE PROCESSO COM 

VALOR SECUNDÁRIO 
 

 

Processo nº____________________________ 

 

1. O processo foi considerado relevante para a guarda permanente por ter valor: 

(   ) Histórico 

(   ) Probatório 

(   )Relevância social 

(   )Outro:__________________________ 

 

2. Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Local, data. 

 

 

 

___________________________________ 

Subcomissão de Gestão Documental 
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ANEXO III 
(Alterado pela Portaria 049/2017) 

 

 

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO 

DE DOCUMENTOS JUDICIAIS N. _____/20______ 
 

A Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, designada pelo Decreto Judiciário nº 2136/2014, de 22 de 

setembro de 2014, publicado no Diário de Justiça Eletrônico Edição nº 1635 – Seção I, de 24 

de setembro de 2014, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos de nº 

_______ aprovada pela Subcomissão de Avaliação Documental da Comarca de 

_________________________, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos 45 

(quarenta e cinco) dias da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça Eletrônico, se 

não houver oposição, o Arquivo Judicial do Fórum da Comarca de 

_______________________ eliminará os autos dos processos judiciais listados. 

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, a guarda dos 

mesmos ou de cópia, mediante requerimento disponível no link 

http://www.tjgo.jus.br/index.php/tribunal/cpad-tj, com a respectiva qualificação e 

demonstração de legitimidade do pedido. 

 

 

Goiânia,          de                        de            . 

 

 

Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira 

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
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ANEXO IV 
(Alterado pela Portaria 049/2017) 

 

 

REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS EM FASE DE 

DESCARTE PARA GUARDA PARTICULAR 
 

1. Dados do processo 

Número do edital: 

Número do Processo: 

 

2. Requerente 

(   ) Parte do processo  (   ) Advogado      (   )Representante legal    (   ) Herdeiro da parte 

 

Nome completo: 

CPF / CNPJ: 

RG: 

Endereço Completo: 

Telefones: 

E-mail: 

 

3. Justificativa 

Apresente sua justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Na concorrência de pedidos entre os interessados para retirada dos autos originais, terá 

preferência aquele que primeiro solicitar, sendo entregue cópias aos demais. Os custos da 

entrega de cópias de documentos serão às expensas dos solicitantes. 
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ANEXO V 
(Alterado pela Portaria 049/2017) 

 

MODELO DE INTIMAÇÃO 
 

INTIMAÇÃO PARA ENTREGA DEFINITIVA PARA GUARDA PARTICULAR DE 

DOCUMENTOS JUDICIAIS 

 

Na condição de Presidente da Subcomissão de Avaliação Documental da Comarca de 

Goiânia, designado pela Portaria nº _______ CPAD, de ____ de ____________ de 20____, publicada 

no Diário de Justiça Eletrônico nº ________ Seção ________ atendendo ao disposto na Portaria nº 

001/2016-CPAD, analisei o requerimento do Senhor (a) _______________________ portador do 

documento _____________________ e CPF __________________ . 

Após análise do pleito, foi verificada a possibilidade de entrega dos documentos 

solicitados, assim DEFIRO o pedido do solicitante para guarda particular do processo nº 

____________________ sendo de responsabilidade do solicitante comparecer ao Arquivo Judicial da 

Comarca de _______________________ para retirar os referidos documentos mediante assinatura de 

termo de entrega. Caberá ao Arquivo Judicial da Comarca de _____________________ a entrega dos 

autos aos requerentes. Os autos que, no prazo de 60 (sessenta) dias, não forem recolhidos pelo 

solicitante, serão descartados definitivamente. 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Local e data Presidente da Subcomissão de Avaliação 

Documental da Comarca de ____________ 
 

 

INTIMAÇÃO PARA NÃO ENTREGA DEFINITIVA DE DOCUMENTOS JUDICIAIS PARA 

GUARDA PARTICULAR 

 

Na condição de Presidente da Subcomissão de Avaliação Documental da Comarca de 

Goiânia, designado pela Portaria nº _______ CPAD, de ____ de ____________ de 20____, publicada 

no Diário de Justiça Eletrônico nº ________ Seção ________ atendendo ao disposto na Portaria nº 

001/2016-CPAD, analisei o requerimento do Senhor (a) _______________________ portador do 

documento _____________________ e CPF __________________. 

Após análise do pleito, foi verificada a impossibilidade da entrega dos documentos 

solicitados, pois verificou-se que o processo não consta no Edital de Ciência de Eliminação de 

Documentos Judiciais nº. ___/_____, publicado no Diário de Justiça Eletrônico Edição nº _____ - 

Seção _____, de ___/___/_____.. 

Assim INDEFIRO o pedido do solicitante para guarda particular do processo nº 

_________________ pelos motivos expostos. 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Local e data Presidente da Subcomissão de Avaliação 

Documental da Comarca de ____________ 
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ANEXO VI 
(Alterado pela Portaria 049/2017) 

 

 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE 

DOCUMENTOS 
 

DADOS DO CEDENTE 

Secretaria/órgão: 

Nome do responsável: 

DADOS DO REQUERENTE 

Nome: 

CPF: Doc. de Identidade: 

Sexo: (   )F (   )M Estado Civil: Data Nasc. 

Endereço: 

Bairro: Município/UF: 

Telefone: (     ) Celular: (     ) 

E-mail: 

Grau de Instrução:  

Profissão:  

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO 

Número do processo: Edital nº 

Observações: 

 

 

 

 

Aos _____ dias do mês de ____________ do ano de _______ foi realizada a transferência de 

responsabilidade do documento supracitado que, em decorrência do término do prazo de 

guarda estabelecido na Tabela de Temporalidade de Documentos este seria eliminado. 

Responsabilizo-me integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das 

informações contidas nos documentos que estarão sob minha guarda. Estou ciente de que 

posso vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes de sua utilização, 

reprodução ou divulgação indevida. Isento, pois, a Administração Pública Estadual, o órgão 

ou entidade ou seus servidores, de qualquer responsabilidade inerente a este documento. 

 

 

_______________________     _______________________ 

   Assinatura do Cedente         Assinatura do Requerente 
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ANEXO VII 
(Alterado pela Portaria 049/2017) 

 

 

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS Nº _______ 
 

 

A Subcomissão de Avaliação Documental da Comarca de 

_______________________, representada por _____________________________, na data 

de ____/____/____, acompanhou, nas dependências da 

entidade/cooperativa__________________________________________________, 

localizada na __________________________________________, a destruição, por 

fragmentação de _______kg (____________________________quilos) de papel resultante da 

eliminação de documentos judicias com temporalidade cumprida, nos termos da Resolução nº 

5, de 28 de agosto de 2013 e anunciados no Edital de Eliminação de Documentos nº 

________ publicado no Diário da Justiça Eletrônico Edição nº _______ – Seção ___, ______ 

de _______________ de 20____. 

 

 

 

________________________________ 

Local, data. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Entidade/cooperativa 

 

 

_______________________________________________ 

Componente da Subcomissão de Avaliação Documental 

da Comarca _____________________ 

 

 

 


