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Comissao Permanente Avaliagao Documental:
- Juiz Fernando Galvao - Presidente da CPAD

- Andre Muradas Antunes

- Flavia Imaculada Chaves Diniz

- Coordenadoras da Gestao Documental: Nayana de Souza Ramos e 

Lucelia Moreira Santos

Participantes

Diagnostic© preliminar das planilhas elaboradas pela empresa Apoio 
dos feitos da Justiga MilitarAssuntos

A reuniao foi aberta pelo Presidente da CPAD que pontuou a respeito da 

necessidade de eliminagao dos feitos na Justiga Militar e explanou sobre 

a relevancia historica da Era Vargas e do Regime Militar. Determinou o 

corte cronologico do periodo do Estado Novo (10 de novembro de 1937 

a 31 de Janeiro de 1946) e do Regime Militar (01 de abril de 1964 a 31 

de dezembro de 1985), sendo assim os feitos nao serao eliminados, 

serao restaurados, de guarda permanente e na Integra, considerando a 

data do fato ou do arquivamento. Logo apos passou a palavra para as 

coordenadoras que informaram a Comissao que nas planilhas elaboradas 

pela empresa Apoio, consta aproximadamente 9000 feitos do periodo do 

Regime Militar, sendo que 1852 sao IPM’s e 7148 sao processes. Em 

pesquisa breve, analisando todas as planilhas entregues pela empresa 

Apoio foi detectado pelas coordenadoras que o acervo da Justiga Militar e 

de aproximadamente 45000 feitos. Na planilha denominada “IPM’s 

eliminaveis ate 1997” consta a quantidade de 3308 IPM’s e somente 

1456 estao passiveis de eliminagao. Ressaltaram, ainda, que nesta 

mesma planilha nao existem IPM’s no periodo do Estado Novo.

Discussao
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Relataram que outros Tribunals do pals tambem fizeram este corte 

historico, mantendo em seu acervo como guarda permanente, todos os 

documentos produzidos desde sua criagao ate Janeiro de 1946.

Conclusao Aprovado por unanimidade.

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

presentes.
Encerramento

Juiz Fernando Antonio Nogueira Galvao da Rocha

Presidente da CPAD

fdi furadas AntunesC

Flavia Imaculada Chaves btniz


