PORTAL DE NOTÍCIAS
EM DESTAQUE
 Novas diretrizes para a gestão documental e da memória do Poder
Judiciário

A recente aprovação da Resolução 324, de 30 de junho de 2020, pelo CNJ,
define novas diretrizes para a gestão documental e da memória do Poder
Judiciário em todos os Tribunais do país.
A nova Resolução substitui a Recomendação CNJ 37/2011, que
não tinha caráter obrigatório, pela sua natureza. Com a nova
Resolução, a gestão de documentos, inclusive digitais, adquire força
vinculante, e, consequentemente, a gestão da memória do Poder Judiciário é
disciplinada pela primeira vez, trazendo princípios, diretrizes e determinações a
todos os órgãos do Poder Judiciário.

OUTRAS NOTÍCIAS

 MEMOJUS BRASIL
O MEMOJUS BRASIL é uma rede articulada em prol da Memória do Poder
Judiciário, integrada por profissionais das áreas de Arquivo, Bibliotecas,
Centros Culturais, Memoriais e Museus de todos os segmentos da Justiça
Brasileira e de instituições parceiras como Arquivos Públicos, Ministério Público
e Universidades. Atualmente, mais de 160 profissionais integram a Rede, que
teve início em setembro de 2019, por iniciativa do juiz de direito Carlos
Alexandre Böttcher, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),
que também é seu coordenador.
Acessem o canal MEMOJUS BRASIL e inscrevam-se pelo link
https://www.youtube.com/channel/UCX-oI6Ad7iafhGonLVJD8ng/featured

 10 de Maio - Dia da Memória do Poder Judiciário
A Resolução 316/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabeleceu o
dia 10 de Maio como Dia da Memória do Poder Judiciário. A proposta,
aprovada pelo Comitê do Proname do CNJ, é de autoria do juiz de direito
Carlos Alexandre Böttcher, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP).

 TJRJ é destaque no canal da Rede MEMOJUS BRASIL
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ganhou, em 15/07/2020, destaque no
canal da Rede MEMOJUS BRASIL (Memória da Justiça Brasileira), com vídeo
da série CONHECENDO O MEMOJUS em exibição no canal da rede no
YouTube.
No vídeo, a servidora Maria Rosa Torres Susana – Chefe do Serviço de Gestão
de Instrumentos Arquivísticos, faz uma breve apresentação de sua carreira,
das ações realizadas pelo Tribunal nas matérias de gestão documental e da
experiência de compartilhamento de iniciativas na rede MEMOJUS, da qual faz
parte.

 Cartilha “COVID-19 – Medidas protetivas e acervo documental”

Em 22 de julho de 2020 foi disponibilizada, na equipe DGCOM-DEGEA no
Teams, a cartilha “COVID-19 – Medidas protetivas e acervo documental”
elaborada pela equipe da DIGED.

 Reunião do Proname

O Comitê do Proname se reuniu, por meio da ferramenta Teams, em 02 de
setembro de 2020.
O Juiz auxiliar e Coordenador do Proname Rodrigo Capez apresentou, aos
juízes que comporão a nova gestão da Presidência do CNJ, uma breve síntese
dos trabalhos desenvolvidos sob sua gestão e definiu, junto com o comitê, as
balizas para a elaboração dos manuais de gestão documental e de gestão de
memória. Comunicou que, antes do final do ano, há a pretensão do
agendamento de uma reunião presencial em Brasília para discussão e
finalização dos manuais.

