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Horario

Gabinete do Juiz Fernando Galvao - 5° andar - TJMMGLocal

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

Plano para Amostra Estatistica RepresentativaAssunto 1

A reuniao foi aberta pelo Presidente da CPAD, que apresentou a 

importancia da guarda amostral conforme Recomendagao n. 37, de 15 de 

agosto de 2011 do CNJ. Determinou que sera feita a preservagao de 5% 

dos feitos em condigoes de eliminagao dentro de cada ano de 

arquivamento.

Discussao

Conclusao Aprovado por unanimidade.

Feitos com Valor Informative e HistoricoAssunto 2

O Presidente da CPAD Juiz Fernando Galvao destacou a importancia da 

guarda permanente dos feitos com valor informative e historico, conforme 

Recomendagao n. 37, de 15 de agosto de 2011 do CNJ. As coordenadoras 

Nayana e Lucelia explanaram sobre a importancia da preservagao da 

memoria e sobre construir a identidade do TJMMG. Os processes 

historicosDiscussao identificados e selecionados pela Equipe de Gestao 

Documental, tratam nao apenas de uma compilagao dos trabalhos 

realizados nessa entidade, mas tambem de uma prova das transformagoes 

pelas quais este orgao do Judiciario passou ao longo do tempo. Valorar a

relevancia de urn processo e uma agao subjetiva, que dependera de 

diversos fatores: conhecimento previo do analista sobre fatos historicos,
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leitura detalhada da relevancia comportamental de determinadas agoes 

criminais ou nao, avaliagao da repercussao social do crime, qualidade e 

quantidade de materials iconograficos (imagens, fotos, croquis, plantas) 

contextualizagao dos fatos dentro das instituigoes PM e BM, dentre varios 

outros contextos. Assim, sugeriu-se que todos os feitos catalogados como 

“valor historico” fossem tombados em pastas azuis Claras, diferentes do 

acervo de guarda permanente, arquivados em caixas separadas e 

publicados nas demais atas para tratamento diferenciado, principalmente 

quanto a sua disponibilizagao fisica e piano de contingencia para casos 

fortuitos.

Aprovado por unanimidade.Conclusao

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

presentes.
Encerramento

Juiz Fernando Antonio Nogueira Galvab da Rocha

Presidente da CPAD _

Andre Muradas Antunes

Flavia Imaculada Chaves


