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Inicio: 10h 
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Horario

Sala de reunioes Jose Tuedes - 6° andar - TJMMGLocal

Comissao Permanente Avaliagao Documental:

- Juiz James Ferreira Santos - Presidents da CPAD

- Jose Sebastiao Alves de Aguilar

- Flavia Imaculada Chaves Diniz

-Coordenadoras da Gestao Documental: Margareth Suzana 

Travessoni Gomes, Nayana de Souza Ramos e Lucelia Moreira 

Santos

Participantes

Corte Cronologico - Processes relacionados com a paralizagao 

grevista levado a efeito por uma parte dos pragas da Policia 

Militar em 1997

Assunto 1

A reuniao foi aberta pelo Juiz Presidents da CPAD sugerindo que 

todos os feitos relacionados com a paralizagao de parte dos pragas da 

Policia Militar ocorrido em 1997 fossem de guarda permanente e os 

feitos principals separados para fins de valoragao historica, 

catalogados em pasta azul claro e arquivados em caixas selecionadas 

para tal fim.

Discussao

Conclusao Aprovado por unanimidade.

Metas e Indicadores do Planejamento Estrategico 2015 - 2020Assunto 2

O Presidents da CPAD apresentou os Indices de identificagao, de 

restauragao, de catalogagao e de transparencia documental do 

Planejamento Estrategico 2015-2020. Informou, ainda, que as metas 

para todos os indicadores seriam de 100% de aproveitamento ate 

31/12/2019. Logo apos passou a palavra para as coordenadoras que 

informaram a Comissao que os indicadores exigidos para a RAE nao 

serao atingidos, sao os mesmos desde 2017 e nunca foram

Discussao
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cumpridos. Sugeriu-se que na proxima reuniao da RAE fosse levado 

este assunto para que os indicadores e metas fossem alterados 

levando em consideragao a realidade da equipe da Gestao 

Documental.

Aprovado por unanimidade.Conclusao

Feitos oriundos da Justiga Comum sem distribuigao,Assunto 3

O Presidente da CPAD tomou conhecimento que existe um numero 

significativo de feitos oriundas da Justiga Comum no acervo da Justiga 

Militar sem distribuigao por nao caracterizar competencia da Justiga 

Militar. Decidiu que fosse feito um formulario para cada feito e 

digitalizasse as pegas consideradas principais, aplicando-se o PCTT 

para fins de sua destinagao.

Discussao

Aprovado por unanimidade.Conclusao

Feitos oriundos da Justiga Comum sem distribuigao que foram 

apensados a processos/IPM’s da Justiga Militar
Assunto 4

O Presidente da CPAD tomou conhecimento que existem feitos 

oriundos da Justiga Comum no acervo da Justiga Militar, que mesmo 

nao se referindo a crimes de competencia da justiga castrense foram 

apensados a processos/IPM’s da Justiga Militar. Ficou decidido que 

que os feitos deverao ser analisados, caso a caso, aplicando-se o 

PCTT para fins de sua destinagao.

Discussao

Aprovado por unanimidade.Conclusao

Digitalizagao das pegas principais dos processes e IPM’s 
criminalsAssunto 5

O Presidente da CPAD questionou qual o procedimento que a equipe 

da Gestao Documental esta adotando para a guarda dos feitos. 

Passando a palavra para as coordenadoras, estas esclareceram que 

estao seguindo o PCTT e o item XVIII da Recomendagao n. 37/2011 - 

CNJ que dispoe sobre a guarda permanente do inteiro teor de 

sentengas, decisoes terminativas, acordaos e decisoes recursais 

monocraticas. Recomendou que esta guarda permanente pode ser

Discussao
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feita em armazenamento de bancos de dados, em livro eletronico ou 

impresso ou retirados dos autos que serao eliminados. A equipe faz a 

extragao dos dados e preenche formulario proprio, que servira para 

alimentar o sistema de dados da gestao documental. Alem disso, 

todas as pegas consideradas principals sao digitalizadas e 

armazenadas, independentes, da destinagao final dos feitos, ou seja, 

guarda permanente, intermediaria ou eliminagao. Entende-se por 

pegas principals: portaria, relatorio, solugao do comandante, 

manifestagao do Ministerio Publico, decisao do Juiz Auditor, sentenga, 

acordao, carimbo/despacho do Corregedor “arquivamento” e 

carimbo/despacho “arquivado definitivamente”. Serao digitalizados os 

materiais iconograficos. Decidiu-se que na ausencia de algumas das 

pegas principais havera substituigao por outras de relevancia similar.

Aprovado por unanimidade.Conclusao

Procedimento do tratamento dos Habeas CorpusAssunto 5

O Presidents da CPAD tomou conhecimento que existiam inumeras 

caixas de habeas corpus separados dos processes originals. 

Analisados os documentos foi percebido que ha os seguintes motivos 

de encerramento: Conhecido e Concedido; Conhecido e Denegado; 

Conhecido e Prejudicado; Nao conhecido. Considerou-se que, 

atendendo a Resolugao 37/2011 item XVIII, todas as pegas 

consideradas principais serao digitalizadas e armazenadas, 

independentes, da destinagao final, ou seja, guarda permanente, 

intermediaria ou eliminagao. Entende-se por pegas principais: pedido 

do impetrante, informagoes da Autoridade Coatora e o acordao. Com 

relagao a guarda foi determinado que o Habeas Corpus Conhecido e 

Concedido sera eliminado com 10 anos de acordo com o PCTT. 

Habeas Corpus Conhecido e Denegado sera de guarda permanente e 

arquivado junto ao processo de origem quando houver. Habeas 

Corpus Conhecido e Prejudicado e o Habeas Corpus Nao Conhecido 

serao eliminados com 10 anos.

Discussao
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Aprovado por unanimidade.Conclusao

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

todos os presentes.
Encerramento

Juiz James Ferreir

Presidente da CPAD

Jose Seba

Flavia ImaculadaChaves, iz


