
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ATA DA 39ª REUNIÃO 

 

Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 13 horas, 

reuniu-se, na Sala de Informática da Escola Judicial do Tribunal Regional do 

Trabalho da 7ª Região (TRT7), a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos – CPAD. Estiveram presentes a Sra. Ana Virginia Lima de Lucena, 

Coordenadora da Seção de Gestão Documental, o Sr. Francisco Patrício 

Pinheiro, Secretário da Secretaria Judiciária, a Sra. Deven Moura Miller, Diretora 

da Divisão de Material e Patrimônio, a Sra. Claudia Giovana Lopes, 

Coordenadora da Seção de Memória e o Sr. Reginaldo Garcia Dupim, Núcleo de 

apoio a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação e Segurança da 

Informação. 

 A Presidente iniciou a reunião informando que após a inspeção do trabalho de 
análise dos processos judiciais arquivados de 1ª instância feita pela Comissão, o 
trabalho de retirada de documentos originais dos processos aptos a eliminação será 
feito por meio de dupla conferência.  
 Apresentada a prévia da lista de eliminação aos presentes que questionados a 

respeito dos três processos da década de setenta constantes na lista a comissão 

decidiu mantê -los na lista . 

Foi questionado aos presentes da necessidade de conferir novamente os 

processos no momento do descarte, rejeitado por unanimidade.  

A comissão optou por aprovar a lista de eliminação que será 

disponibilizada aos integrantes que não puderam estar presentes para 

manifestação. Após os devidos retornos a Presidente irá submeter a lista à 

Presidência para que esta leve ao Pleno.  

Para finalizar a Presidente apresentou os resultados finais da mudança do 

acervo físico do galpão da paupina para o Forum Autran Nunes.  

Sem mais assuntos para tratar às 14:00h os trabalhos foram encerrados. 
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