
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPADoc

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 06 dias do mês de abril  de 2017,  às quinze horas, nas dependências da  

Exposição  Trabalho  &  Cidadania,  localizada  na  Avenida  Getúlio  Vargas,  225, 

saguão,  reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Avaliação  de  Documentos  do 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (CPADoc), sob a coordenação da 

Exma. Juíza Maria Cristina Diniz Caixeta e com a presença da Sra. Adriana Rocha 

Kascher,  da  Diretoria  Judiciária,  da  Sra.  Ana  Flávia  Sales  Bueno  Chaib, 

representante da Diretoria Geral, da Sra. Ana Lúcia da Silva do Carmo, da Seção 

de Arquivo Geral, do Sr. Anderson da Rocha Lemos, da Diretoria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações, da Sra. Bruna Marinho Valle Roriz, do Centro de 

Memória  -  Escola  Judicial,  do  Sr.  Fábio  Avelar  Peixoto,  da  Secretaria  de 

Documentação,  da  Sra.  Isabela  Freitas  Moreira  Pinto,  da  Secretaria  de 

Documentação, do Sr. João Adeodato Peixoto, da Seção de Arquivo Geral, do Sr. 

José Ronaldo de Almeida, da Seção de Arquivo Geral, do Sr. Luiz Felipe Campos 

Fernandes, da Seção de Segurança da Informação e Comunicação, da Sra. Maria 

Aparecida Carvalhais Cunha, do Centro de Memória - Escola Judicial e da Sra. 

Paula Vianna Pachito, do Gabinete da Presidência. 

Aberta a sessão, os presentes se cumprimentaram e aprovaram a ata da reunião 

anterior. Em seguida, passou-se aos itens da pauta. 

1) Reformulação do link "informe-se: gestão documental", na página do TRT 
da 3ª Região na internet, conforme solicitação da Ouvidoria
A Ouvidoria,  com o objetivo  de cumprir  a  Resolução CNJ 215/2017,  oficiou  a 

CPADoc para que essa procedesse à revisão e comunicasse possíveis alterações 

na página "gestão documental", na internet. A Sra. Maria Aparecida Carvalhais e a 

Sra. Bruna Roriz informaram que, com o auxílio da Secretaria de Documentação 

(SEDOC), as alterações já haviam sido realizadas e comunicadas à Ouvidoria. 

Levantou-se a questão de atualizar também a diagramação da página, para que 
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ela se tornasse mais atrativa, mas todos concordaram em esperar um momento 

mais  oportuno,  tendo  em  vista  que  a  Secretaria  de  Sistemas  (SESIS)  fará 

mudanças gerais no layout do site do TRT. 

2) Solicitação de entrevistas com os membros da CPADoc por parte de um 
pesquisador da preservação digital 
Um pesquisador da preservação digital dos processos judiciais eletrônicos entrou 

em contato com o Centro de Memória porque pretende utilizar o TRT da 3ª Região 

como  estudo  de  caso  em  sua  pesquisa  de  mestrado  em  Arquivologia.  O 

pesquisador solicitou entrevistas com membros da CPADoc para coletar dados 

para sua investigação. 

3) Publicação de Portaria para atualizar a composição da CPADoc e convite à 
Ouvidoria para indicar um representante para integrar a Comissão
Ainda que tenha sido publicada a Portaria GP N. 524, de 20 de outubro de 2016, 

que altera a composição da CPADoc, percebeu-se a necessidade de publicar uma 

nova  portaria  para  indicar  o(a)  suplente  da  Sra.  Josiane  Pereira  Vitor, 

representante  da Seção de Segurança da Informação e  Comunicação (SINC), 

indicar um novo suplente para a Sra. Maria Aparecida Carvalhais, pois a anterior 

se  aposentou,  e  comunicar  a  inclusão  de  um  participante  representante  da 

Ouvidoria, após convite formal àquela secretaria. 

4) Edital de eliminação de autos findo arquivados em 2010 e 2011: processo 
de  contratação  de  estagiários,  composição  de  uma  comissão  para 
supervisionar  e  acompanhar  os trabalhos  dos  estagiários  e  Indicação de 
membros para compor Grupo de Trabalho para acompanhar o cumprimento 
do Edital
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A MM. Juíza Maria Cristina Diniz Caixeta informou que a Administração autorizou 

a contratação de 10 (dez) estagiários para auxiliar nos trabalhos de seleção da 

documentação  para  eliminação  ou  guarda  permanente.  Em seguida,  iniciou  a 

indicação  dos  componentes  do  Grupo  de  Trabalho  que  acompanhará  a 

classificação dos autos de processos judiciais findos, arquivados em 2010 e 2011, 

para  a  destinação  final,  de  acordo  com  determinação  da  Presidência  deste 

Regional.  A  MM.  Juíza  enfatizou  a  necessidade  de  o  grupo  de  trabalho  ser 

formado por servidores do Centro de Memória e da Seção de Arquivo Geral, uma 

vez que o Arquivo  detém o domínio da logística de seleção e eliminação dos 

processos  judiciais  findos  e  o  Centro  de  Memória  o  domínio  dos  critérios 

históricos. 

Na sequência, o Sr. João Adeodato pediu a palavra para dizer que, apesar de 

concordar que o Centro de Memória e o Arquivo sejam os setores mais indicados 

para  compor  o  grupo  de  trabalho,  era  preciso  registrar  as  sérias  dificuldades 

enfrentadas pelo Arquivo no que se refere ao aumento das atribuições do setor e 

ao reduzido número de servidores. A Sra. Isabela Freitas acrescentou que existe 

um perceptível movimento de aposentadorias na Seção de Arquivo,  o que não 

está  sendo reposto  com novas  nomeações.  Nessa direção,  a  Sra.  Ana Flávia 

Sales enfatizou que o Tribunal está limitado em relação a novas nomeações em 

função de determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que todos os 

setores apresentam uma grande demanda de aposentadorias, o que faz com essa 

seja  uma  dificuldade  geral.  Assim,  o  Sr.  João  Adeodato  perguntou  se  o 

monitoramento dos estagiários precisaria ser diário. A MM. Juíza Maria Cristina 

Caixeta  respondeu  que  não  há  necessidade  de  se  abandonar  as  tarefas  do 

Arquivo para realizar a supervisão dos estagiários e que os componentes do grupo 

de  trabalho  deverão  estabelecer  uma  metodologia  que  vise  à  otimização  das 

atividades.  Sobre isso, a Sra. Maria Aparecida Carvalhais ponderou que o Centro 
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de Memória possui experiência em trabalhar com grupos grandes de estagiários e 

que,  por  mais  envolvidos  que  sejam,  eles  precisam  de  acompanhamento 

constante de um servidor  para realizar as atividades. 

Passou-se, então, a indicação dos componentes do grupo de trabalho. Definiu-se 

que a Sra. Ana Lúcia da Silva do Carmo, o Sr. João Adeodato Peixoto e o Sr. José 

Ronaldo de Almeida serão os componentes representantes da Seção de Arquivo 

Geral,  e a Sra.  Bruna Marinho Valle  Roriz,  a Sra.  Maria  Aparecida Carvalhais 

Cunha e a Sra. Priscila Bueno de Souza serão as componentes representantes do 

Centro de Memória. 

5) Demais questões abordadas
Dando continuidade, o Sr. José Ronaldo de Almeida mencionou a existência de 

dificuldades de comunicação com as varas do trabalho do interior, pois algumas 

delas, por mais que recebam orientações detalhadas, não conseguem cumprir os 

procedimentos  de  seleção  dos  autos  de  processos  judiciais  findos  para  a 

destinação final,  de modo que há varas que nunca fizeram a eliminação e outras 

que não encaminharam os processos selecionados para guarda permanente ao 

arquivo da capital.  Sobre isso, a MM. Juíza Maria Cristina Caixeta enfatizou a 

necessidade de a CPADoc cultivar  o hábito de fornecer informações e realizar 

demandas por escrito, pois assim, oficializamos nossas atividades e orientações. 

Além disso, levantou-se a possibilidade de retomar o trabalho de apoio a  varas do 

interior em situação mais problemática, por meio do deslocamento de servidores 

ao  local  para  esclarecer  dúvidas  e  fornecer  orientações  a  respeito  dos 

procedimentos de seleção dos processos judiciais findos.  

A Sra.  Isabela pediu a palavra para informar que a SEDOC havia solicitado o 

aluguel de um imóvel para acondicionar documentos, mas o imóvel vislumbrado 
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foi  parcialmente  alugado  e  a  solicitação  precisou  ser  retirada.  Entretanto,  ao 

realizar uma pesquisa, descobriu-se que o proprietário ainda mantém um galpão 

desocupado  que  se  localiza  exatamente  ao  lado  do  prédio  do  Arquivo  e  é 

independente do imóvel já alugado. Assim, foi encaminhada uma nova proposta 

para que o aluguel seja autorizado e incluído no orçamento do Tribunal. A Sra. 

Isabela completou que gostaria de contar com o apoio da CPADoc nessa questão. 

A MM Juíza Maria Cristina Caixeta sugeriu que, no intuito de registrar suas ações, 

a  CPADoc  oficiasse  a  administração  a  respeito  da  necessidade  do  aluguel  e 

enfatizasse que essa é uma das ações prioritárias da Comissão. 

6) Informes e pendências para a próxima reunião
A MM. juíza Maria Cristina Caixeta informou que haverá uma reunião do Comitê 

Gestor Nacional de Memória da Justiça do Trabalho, no dia 06 de junho de 2017,  

e perguntou se existia alguma demanda por parte da CPADoc para ser levada à 

reunião do Comitê. Todos concordaram que a mencionada demanda por aluguel 

de imóveis para arquivo deveria ser pautada na reunião. A MM. juíza informou 

também que haverá uma reunião em São Paulo, nos dias 08 e 09 de junho de 

2017, e um dos itens da pauta é a revisão da Resolução CONARQ nº 06, de 15 de 

maio de 1997, que dispõe sobre a terceirização de serviços arquivísticos. Dessa 

forma, mencionou que, caso algum dos participantes da CPADoc tivesse interesse 

em contribuir para a reformulação da Resolução, deveria enviar as contribuições 

no  prazo de 05 dias. Por fim, informou que está em tramitação no Congresso o 

Projeto de Lei nº 146, de 2007, que dispõe sobre a digitalização de documentos. O 

texto do projeto de lei será disponibilizado aos membros da CPADoc por e-mail. 

As pendências para a próxima reunião são a formalização do grupo de trabalho e 

elaboração da metodologia de ação do grupo; a ciência da solicitação de aluguel 
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de  imóvel  para  arquivo;  um ofício  à  Ouvidoria  solicitando  a  indicação  de  um 

membro para compor a CPAdoc; as contribuições para a melhoria da Resolução 

CONARQ nº 06, de 15 de maio de 1997, em até 05 dias, e contribuições para 

melhoria do PL 146/2007. Definiu-se que a próxima reunião será no dia 26 de 

junho de 2017, às 14 horas, na sala de reuniões da Diretoria Judiciária. Nada mais 

havendo, encerrou-se a sessão. 

NOMES E ASSINATURAS DOS PARTICIPANTES 

MARIA CRISTINA DINIZ CAIXETA
Juíza Coordenadora da CPADOc

ADRIANA ROCHA KASCHER
Diretoria Judiciária

ANA FLÁVIA SALES BUENO CHAIB
Diretoria Geral 

ANA LÚCIA DA SILVA DO CARMO
Sedoc - Seção de Arquivo Geral 

ANDERSON DA ROCHA LEMOS
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
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BRUNA MARINHO VALLE RORIZ
Centro de Memória - Escola Judicial 

FÁBIO AVELAR PEIXOTO
Secretaria de Documentação 

ISABELA FREITAS MOREIRA PINTO 
Secretaria de Documentação

 

JOÃO ADEODATO PEIXOTO 
Sedoc - Seção de Arquivo Geral

LUIZ FELIPE CAMPOS FERNANDES
 Seção de Segurança da Informação e Comunicação

MARIA APARECIDA CARVALHAIS CUNHA 
Centro de Memória - Escola Judicial

PAULA VIANNA PACHITO 
 Gabinete da Presidência
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