
(TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS UNIFICADA)

TUTORIAL SIMPLIFICADO
PARA APLICAÇÃO DA TTDU



1
CONCEITOS

BÁSICOS



ARQUIVO
É a unidade de gestão documental.

AVALIAÇÃO
É a análise do valor do documento em relação ao seu uso para
fins administrativos (primário) ou à sua potencialidade de 
utilização como prova ou fonte de informação para pesquisa 
(secundário).

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO
DOCUMENTAL- CPAD
São responsáveis pela orientação e realização do processo de 
análise, avaliação e destinação da documentação produzida e 
acumulada na instituição e sua constituição é recomendada pelo 
item III da Recomendação n. 37/2011 CNJ.



GESTÃO DE DOCUMENTOS

ELIMINAÇÃO
Descarte de documentos que, na avaliação e seleção, foram 
considerados sem valor permanente, mediante critérios de 
responsabilidade social e de preservação ambiental.

Nos termos do item II da Recomendação n. 37/2011-CNJ, é o 
conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 
documentos institucionais produzidos e recebidos pelas 
instituições do Poder Judiciário no exercício das suas atividades, 



2
PRINCIPAIS OBJETIVOS

DA GESTÃO DE
DOCUMENTOS



Organizar, de modo eficiente, a geração, o 
trâmite, a guarda, a conservação e o descarte 
dos documentos, assim como o acesso a eles e 
às informações nele contidas;

Descrever, classificar e avaliar documentos, 
mediante a utilização de normas e planos de 
classificação e tabelas de temporalidade 
documental padronizadas; 

Agregar valor para a gestão do conhecimento 
institucional;



Adotar critérios padronizados de transferência 
e de recolhimento dos documentos e processos 
das unidades administrativas e judiciais para a 
unidade de gestão documental;

Assegurar segurança e acesso às informações 
produzidas; 

Racionalizar o uso do espaço (físico e lógico) e 
o fluxo documental; 



3
PASSO A
PASSO



1

Fluxograma  processos cíveis;

TRIAGEM DE SANEAMENTO
Aplicação da IN 05/2014 (art. 4º);

2 APLICAÇÃO DA TABELA DE 
TEMPORALIDADE DA ÁREA FIM

3
APLICAÇÃO DA TABELA DE 
TEMPORALIDADE DA ÁREA FIM
Fluxograma  processos criminais.



9.9  Anexo IX – Fluxograma para identificação de temporalidade 
– Cível

9.10  Anexo X – Fluxograma para identificação de temporalidade 
– Criminal

42



4
RECOMENDAÇÕES



NÃO utilizar o arquivo como depósito (materiais 
inservíveis) ou dispensa (materiais de consumo, limpeza, 
etc.) e não utilizar a dispensa e o depósito como arquivo.!

Deve-se estabelecer um sistema de controle das datas 
de vencimento dos processos e documentos judiciários 
em relação à tabela de temporalidade de forma 
permanente, prevenindo retrabalho.

!



LINKS



• Instrução Normativa 05/2014 /TJMT;

• Portaria n. 242/2013-C.Adm (DJe n. 9043, p.34);

• Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário/CNJ;

• Edital de ciência de eliminação de documentos 
judiciais/administrativos (modelo);

• Termo de Eliminação de documentos 
judiciais/administrativos (modelo);

• TTDU

http://wiki.tjmt.jus.br/images/c/c4/Arquivamento_-_Instrucao_Normativa_5.2014-Coord._Adm..pdf
http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/9043-2013.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2014/02/manual_gestao_documental_poder%20judiciario.pdf
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php


5
ANEXOS



Tutorial simplificado para aplicação da TTDU (Tabela de Temporalidade 
de Documentos Unificada) 

 

1. Conceitos básicos 

Arquivo: é a unidade de gestão documental 

Avaliação: é a análise do valor do documento em relação ao seu uso para 
fins administrativos (primário) ou à sua potencialidade de utilização como 
prova ou fonte de informação para pesquisa (secundário). 

Comissão Permanente de Avaliação Documental - CPAD: são 
responsáveis pela orientação e realização do processo de análise, avaliação 
e destinação da documentação produzida e acumulada na instituição e sua	
constituição é recomendada pelo item III da Recomendação n. 37/2011 
CNJ. 

Gestão de documentos: nos termos do item II da Recomendação n. 
37/2011-CNJ, é o conjunto de procedimentos e operações técnicas 
referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 
documentos institucionais produzidos e recebidos pelas instituições do 
Poder Judiciário no exercício das suas atividades, independentemente do 
suporte em que a informação encontra-se registrada. 

Eliminação: descarte de documentos que, na avaliação e seleção, foram 
considerados sem valor permanente, mediante critérios de responsabilidade 
social e de preservação ambiental. 

 

2. Principais objetivos da gestão de documentos 

• organizar, de modo eficiente, a geração, o trâmite, a guarda, a 
conservação e o descarte dos documentos, assim como o acesso a eles e às 
informações nele contidas; 

• descrever, classificar e avaliar documentos, mediante a utilização de 
normas e planos de classificação e tabelas de temporalidade documental 
padronizadas;  

• agregar valor para a gestão do conhecimento institucional; 



• assegurar segurança e acesso às informações produzidas;  

• racionalizar o uso do espaço (físico e lógico) e o fluxo documental;  

• adotar critérios padronizados de transferência e de recolhimento dos 
documentos e processos das unidades administrativas e judiciais para a 
unidade de gestão documental; 

 

3. Passo a passo  

1. Triagem de saneamento – aplicação da IN 05/2014 (art. 4º); 

2. Aplicação da Tabela de temporalidade da área fim - fluxograma  
processos cíveis (link da TTDU); 

3. Aplicação da Tabela de temporalidade da área fim - fluxograma  
processos criminais (link da TTDU); 

4. Aplicação da Tabela de temporalidade da área meio - (link) 

 

4. Recomendações 

Não utilizar o arquivo como depósito (materiais inservíveis) ou dispensa 
(materiais de consumo, limpeza, etc.) e não utilizar a dispensa e o depósito 
como arquivo. 

Deve-se estabelecer um sistema de controle das datas de vencimento dos 
processos e documentos judiciários em relação à tabela de temporalidade 
de forma permanente, prevenindo retrabalho. 

5.Anexos 

ü Instrução Normativa 05/2014 /TJMT; 
ü Portaria n. 242/2013-C.Adm (DJe n. 9043, p.34); 
ü Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário/CNJ; 
ü Edital de ciência de eliminação de documentos 

judiciais/administrativos (modelo); 

 

 



EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
JUDICIAIS E  ADMINISTRATIVOS 

 

n. /2019 

 

O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de xx, 
designado pela Portaria n.xx , publicada no Diário da Justiça Eletrônico, de 
xx.xx.xx, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. xx, 
faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias 
da data de publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, se 
não houver oposição, o Setor de Arquivo do Fórum da Comarca, eliminará 
os documentos relativos a documentos judiciais e administrativos. 

 

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas 
expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 
processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração 
de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação 
de Documentos da Comarca. 

 

 

Comarca de xx, data. 

 

 

 

(assinatura) 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca xx 

 

 

ANEXO I 



LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE  AUTOS E DOCUMENTOS 
EDITAL /2019-DIRETORIA DO FORO 

  

 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

UNIDADE JUDICIÁRIA:  VARA DA COMARCA DE xx/MT 
 
Código do 
Processo 

Num. única Classe 
processual 

Autor Réu 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

Comarca de xx, data. 

 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
JUDICIAIS E  ADMINISTRATIVOS 

 

n. /2019 

 

O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de xx, 
designado pela Portaria n.xx , publicada no Diário da Justiça Eletrônico, de 
xx.xx.xx, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. xx, 
faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias 
da data de publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, se 
não houver oposição, o Setor de Arquivo do Fórum da Comarca, eliminará 
os documentos relativos a documentos judiciais e administrativos. 

 

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas 
expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 
processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração 
de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação 
de Documentos da Comarca. 

 

 

Comarca de xx, data. 

 

 

 

(assinatura) 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca xx 
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