
Portaria nº 464/2009 

 
Institui Comissão Especial de Estudos de Gestão 
Documental e dá outras providências. 
 

O Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições que lhe confere o art. 24, inciso VII, do Regimento Interno, 
 
Considerando que é dever do Poder Público a gestão documental e a proteção 
de documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à 
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação, 
nos termos do art. 1º, da Lei 8.159/1991; 
 
Considerando que dentre os objetos da gestão documental encontram-se 
procedimentos técnicos voltados à avaliação e arquivamento de documentos, 
para sua posterior eliminação ou guarda permanente, conforme dispõe o art. 3º 
da lei supracitada; 
 
Considerando que o acervo de feitos arquivados pela Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais cresce a cada ano, demandando maiores custos e instalações 
para o seu adequado acondicionamento e preservação; 
 
Considerando a necessidade de avaliação da possibilidade de eliminação de 
algumas espécies de documentos e autos judiciais findos, o âmbito da Justiça 
Militar do Estado de Minas Gerais; 
 
Resolve: 
 
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 
Comissão Especial de Estudos de Gestão Documental – CEEGD/TJMMG. 
 
Art. 2º - Ficam designados para compor a CEEGD/TJMMG os seguintes 
membros: 
 
I – Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos, que a presidirá; 
II – Drª Daniela de Freitas Marques, Juíza de Direito do Juízo Militar; 
III – Frederico Braga Viana, Gerente Administrativo; 
IV – Roselmiriam Rodrigues dos Santos, Coordenadora de Área; 
V – Maria Beatriz Andrade Carvalho, Secretária da Corregedoria; 
VI – Allyson Augusto Bastos, Servidor da Corregedoria. 
 
Art. 3º - Compete à CEEGD/TJMMG: 
 
I – avaliar a legalidade da eliminação de documentos e feitos judiciais 
arquivados no âmbito da Justiça Militar de Minas Gerais; 
II – elaborar, de acordo com a legislação vigente, proposta de tabela de 
temporalidade para a definição de prazos de guarda e destinação final de 
documentos e feitos judiciais; 
III – propor critérios para a indicação de documentos ou feitos judiciais que, por 
seu relevante valor histórico e cultural, devam ter guarda permanente; 



IV – elaborar minutas de atos normativos concernentes ao seu objeto de 
atuação. 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 07 de julho de 2009. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho 

Presidente do TJMMG 

 


