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EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS Nº 01/2014 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL 

- CTAD do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, designado pela Portaria Presidencial nº 

2.842/2013, disponibilizada no Diário do Judiciário eletrônico - DJe, de 16 de janeiro 

de 2013, faz saber a quem possa interessar que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados da publicação deste Edital no DJe, não havendo oposição ou solicitação pelos 

interessados, a Coordenação de Arquivo - Coarq eliminará os documentos 

administrativos, constantes das Listagens de Eliminação nº 01/2014, que se encontram 

na Gerência de Arquivo e Tratamento da Informação Documental - Gearq, localizada na 

Rua Guajajaras, nº 40, 22º andar, Centro, Belo Horizonte, MG. 

 

Faz saber, ainda, que: 

 

1) Publicado este Edital, não haverá desarquivamento dos documentos nele referidos, 

podendo os interessados que demonstrarem legitimidade para tal, dentro do prazo 

consignado, requerê-los para si. 

 

2) Os requerimentos ou oposições deverão ser dirigidos ao Presidente da CTAD, 

exclusivamente por correspondência eletrônica, para o endereço ctad@tjmg.jus.br, e 

terão que conter nome, RG e contato do interessado, bem como a indicação do 

documento pretendido, vedados requerimentos genéricos. 

 

3) Os documentos solicitados somente serão entregues depois de transcorrido o prazo 

consignado neste Edital e exclusivamente ao interessado ou ao seu procurador, mediante 

apresentação de documento de identificação válido. 

 

4) Havendo mais de um interessado, os documentos serão entregues ao primeiro 

solicitante, ficando os demais com cópias.  

 

5) Os interessados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do aviso de 

deferimento do requerimento e disponibilização dos documentos, deverão comparecer à 

Coarq, localizada na Avenida Contorno, nº 629, Floresta, Belo Horizonte - MG, e retirar 

os documentos solicitados, ficando os não retirados sujeitos à fragmentação imediata. 

 

Belo Horizonte, 13 de junho de 2014. 

 

ANDRÉ BORGES RIBEIRO 

Presidente da Comissão Técnica de Avaliação Documental 


