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Retirada das pegas principais dos documentos judiciais para adequagao a 

Resolugao CNJ n. 324/2020
Assunto 1

Considerando a vigencia da Recomendagao CNJ n. 37 de 2011, que previa em 

seu inciso XVIII a guarda permanente das pegas principais dos inqueritos 

policial militar, agoes penais, civeis e habeas corpus, a saber: relatorio do I PM, 

solugao do comandante, oferecimento de denuncia, inteiro teor de sentengas, 

decisoes terminativas, acordaos e decisoes recursais monocraticas. A CPAD 

optou em julho de 2018 por, apos o reconhecimento do prazo vencido na 

Tabela de Temporalidade dos Documentos Judiciais, fazer guarda permanente, 

para fins de consulta, dos metadados e das pegas em formato digital, em 

repositorio proprio do setor de Gestao Documental do TJMMG. Eliminando-se 

todo o conteudo fisico, como citado no Termo de Eliminagao de Documentos 

dos Editais 01, 02, 03 e 04. Com a publicagao da Resolugao CNJ n. 324 de 

2020, ha a necessidade de adequagao do procedimento, uma vez que os 

tribunals somente poderao armazenar em banco de dados as pegas exigidas 

atraves de cadeia de custodia, com pre-requisitos de originalidade e 

autenticidade. Assim, devido ao tempo que o setor de informatica ainda 

necessitara para implementagao das determinagoes quanto ao armazenamento 

digital, por hora se optara pela opgao de guarda fisica das pegas previstas no 

artigo 30, II da referida Resolugao. Essa decisao se aplicara aos documentos 

do edital 05 e 06, que ja findaram a vigencia e aguardam fragmentagao. Desta 

forma, as pegas em questao serao retiradas dos autos, guardadas em pastas 

proprias no arquivo, e as demais folhas encaminhadas para eliminagao.
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Retirada dos feitos anteriores ao ano de 1950 relacionados no edital 06 para 

guarda permanente.
Assunto 2

Com a vigencia da Resolugao CNJ n. 324 de 2020 ha a determinagao que 

todos os documentos judicials anteriores a 1950 componham o fundo 

arquivistico da memoria do judiciario, sendo sua temporalidade de guarda 

permanente. Os documentos abaixo encontravam-se no edital 06 e foram 

analisados em data anterior a publicagao da referida Resolugao. For serem 

anteriores ao ano de 1950, deverao ser retirados da etapa de fragmentagao e 

encaminhados ao arquivo para guarda definitiva conforme determina o 

documento em questao.

1946/Sem numero - Processo da justiga comum 

HC 003 - Referencia 1946/668 

HC 004

HC 005 - Referencia 1942/405 

HC 007 - Referencia 1944/589 

HC 011 - Referencia 1946/659 

HC 016 - Referencia 1946/699 

HC 020 - Referencia 1944/596 

HC 021 - Referencia 1947/812 

HC 023 

HC 025

HC 026 - Referencia 1948/833, 1948/834, 1948/851/ 1948/857 

HC 027 - Referencia 1948/893 

HC 028 - Referencia 1955/1329

Discussao

Aprovado por unanimidadeConclusao

Encerramento Nada mais havendo, lavrei esta Ata, que devera ser assinada por todos os presentes.

Desembargador James Ferreira Santos

Presidente da CPAD

Flavia Imaculada Chaye^wiiz

Membro Membro


