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Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso                                      
 

 

No último dia 20 de agosto, por meio da Portaria do Gabinete do Reitor n° 5812 foi instituída a 
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA) da Universidade de São Paulo. 
 
Todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual devem designar suas CADA 
para que estas integrem a política estadual de arquivos e gestão de documentos. Em 
consonância com as diretrizes da administração pública, a USP, uma autarquia em regime 
especial, designou sua CADA respeitando os Decretos nº 29.838, de 18 de abril de 1989, nº 
48.897, de 27 de agosto de 2004 e n°58.052, de 16 d e maio de 2012. 
 
Dentre as atribuições da CADA estão a promoção de estudos para elaboração de Tabelas de 
Temporalidade (a Universidade de São Paulo possui a sua Tabela desde 1997 
http://www.usp.br/arquivogeral/gestao/download/tabela.pdf e também identificação de 
documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. Propostas de alteração de prazos, 
reclassificação e desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas também 
devem ser apresentadas pela CADA. 
 
Outra atribuição da CADA é a de instância consultiva da autoridade máxima do órgão, caso 
seja interposto recurso pelo cidadão, devido à solicitação de acesso à informação não atendida 
ou indeferida. 
 
Para auxiliar os trabalhos da CADA, subcomissões e grupos de trabalho podem ser 
constituídos. No prazo de 30 dias da constituição da CADA um plano e cronograma de trabalho 
deverão ser apresentados por ela, cumprindo-se o disposto no Decreto Estadual n° 58. 052, de 
16 de maio de 2012. 
 

CADA - USP 

-Profa. Dra. Johanna W. Smit (ECA- Arquivo Geral) 
-Prof. Dr. José Alberto Cuminato (ICMC) 
-Dr. Regis Lattouf (PG-USP) 
-Daniel de Souza Coelho (VREA) 
-Alberto Teixeira Protti (VREA) 
-Franklin de França (STI) 
-João Maria Caldeira Pacheco (DRH) 

Para mais informações sobre as atribuições da CADA leia o artigo 11, do Decreto 58.052, de 16 

de maio de 2012: 

 

http://www.corregedoria.sp.gov.br/adm/App_Cadastro/Uploads/Visualizar.aspx?id=74 


