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EDITAL DE CIÊNCIA DE DESCARTE DE DOCUMENTOS JUDICIAIS 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Desembargador José Arísio 
Lopes da Costa, no uso de suas atribuições legais. 

Considerando que os documentos do Poder Judiciário fazem parte do patrimônio 
público administrativo e cultural, devendo a justiça zelar e viabilizar o acesso a tais 
documentos, assegurado o direito à informação, nos moldes colimados na Constituição 
Federal de 1988; 

Considerando que uma das responsabilidades do Poder Judiciário é a gestão dos 
documentos institucionais por ele produzidos ou recepcionados no desempenho de suas 
atividades e funções, tendo como principais escopos: organizar, de maneira eficiente, a 
geração, trâmite, guarda, conservação e descarte dos documentos, assim como o acesso às 
informações neles contidas; racionalizar o uso dos espaços físico e lógico e o fluxo 
documental; selecionar os documentos, com a eliminação daqueles que não tenham valor 
administrativo, fiscal, legal, histórico ou científico;

Considerando que a viabilização do processo judicial eletrônico se deu pela 
modernização tecnológica da sociedade contemporânea e em razão das novas necessidades e 
exigências para a Administração do Judiciário, as quais pugnam pela racionalização, 
modernização e otimização dos procedimentos, visando atender ao intenso crescimento das 
demandas, de acordo com as suas competências;

Considerando que o meio eletrônico é qualquer forma de armazenamento ou tráfego de 
documentos e arquivos digitais, e que o envio de petições, e recursos, assim como a prática de 
atos processuais por meio digital, são admitidos com a utilização de assinatura eletrônica, 
creditados verossímeis para todos os efeitos legais os documentos digitais dos processos 
eletrônicos, ficando a cargo do detentor dos documentos originais digitalizados preservá-los 
até o trânsito em julgado da sentença, ou quando for o caso, até o final do prazo para 
interposição de ação rescisória, nos moldes insculpidos pela Lei nº. 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006;

Considerando o disposto na Resolução nº. 11, de 28 de maio de 2010, a qual instituiu no 
âmbito da Justiça do Estado do Ceará o sistema eletrônico de tramitação de processos 
judiciais, de comunicação de atos e de transmissão de peças processuais, nos termos da Lei nº. 
11.419, de 19.12.2006;

Considerando que a conservação dos processos judiciais eletrônicos na esfera do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará está garantida por meio digital, via sistema de segurança de 
acesso e armazenamento denominado Sistema de Automação Judicial – SAJ, com a 
preservação e integridade dos dados, no modelo disposto na Lei 11.419, de 19.12.2006, 
dispensando-se a formação de autos suplementares; 



 

Considerando que as petições iniciais apresentadas por meio físico no Serviço de 
Protocolo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará são obrigatoriamente digitalizadas e 
encaminhadas no formato digital à Divisão de Distribuição, sob a forma de processo 
eletrônico, nos termos da Resolução nº. 11, de 28.05.2010, e que a mesma norma oportuniza 
ao peticionante o resgate dos documentos físicos no prazo de trinta (30) dias (art. 20);  

Considerando o teor do Provimento nº. 18, de 18.07.2011, o qual disciplina os 
procedimentos de eliminação de petições e documentos físicos protocolados e digitalizados no 
Poder Judiciário do Estado do Ceará, editado sob a orientação da Recomendação nº. 11, de 22 
de maio de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no que se refere a adoção de 
políticas públicas socioambientais; em consonância com a Resolução nº 02, de 21 de janeiro 
de 2010 da Justiça Estadual Cearense, a qual estabelece como um dos objetivos do Plano 
Estratégico do Poder Judiciário local a responsabilidade socioambiental, e com a mencionada 
Resolução nº. 11, de 28 de maio de 2010; 

Atento, por fim, à Recomendação nº. 37, de 15 de agosto de 2011, do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, de que cabe ao Poder Judiciário observar as normas de 
funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Judiciário 
(Proname) e seus instrumentos;

TORNA PÚBLICO a quem possa interessar que, transcorridos quarenta e cinco dias da 
data de publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Ceará, serão 
eliminadas, nas dependências do Palácio da Justiça Desembargador Júlio Carlos de Miranda 
Bezerra, as petições iniciais e documentos a elas anexados, que hajam sido protocolizados há 
mais de 30 (trinta) dias em meio físico nesta Corte, e já devidamente digitalizados. 

O presente Edital, com a listagem dos processos cujas petições iniciais (e documentos 
que delas fazem parte) serão descartadas, ficará disponibilizado na página eletrônica do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: www.tjce.jus.br . 

Os peticionantes ou seus representantes jurídicos, no prazo máximo de 45 dias, a contar 
da data da publicação do Edital no Diário da Justiça Eletrônico, poderão comparecer à 
Divisão de Distribuição do TJCE e requerer, às suas expensas, por meio de petição ou 
preenchimento de formulário padronizado à disposição nesse setor, ou na página eletrônica 
supramencionada, o recebimento das iniciais e documentos a elas anexados, constantes no rol 
que é parte do presente édito. Os interessados, verificada a legitimidade do pedido, receberão 
os documentos solicitados mediante a assinatura de termo a ser lavrado no ato da entrega das 
peças. A partir do quadragésimo sexto dia subsequente à data da publicação deste Edital, as 
peças constantes na listagem em anexo e não resgatadas serão trituradas e doadas a entidades 
conveniadas e sem fins lucrativos, visando a contemplar programas socioambientais. 

Dado e passado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Fortaleza, 11 de junho de 
2012.

DESEMBARGADOR JOSÉ ARÍSIO COSTA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará


