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Mudança nas Unidades Regionais de Rio Bonito e Itaipava
Recentemente, a Comarca de Macaé deixou de fazer parte do 11º Núcleo Regional e passou a
integrar o 6º. Com isso, a Unidade Rio Bonito, que atende as Comarcas integrantes do 2º e do 11º
Núcleos Regionais, deixará de atender Macaé. O atendimento desta Comarca passará a ser feito pelo
Arquivo Central até que seja instalada a Unidade Campos. A Unidade Rio Bonito permanecerá
atendendo as Comarcas de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Cabo Frio, São Pedro da
Aldeia, Araruama, Rio Bonito, Tanguá, Saquarema, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Armação de
Búzios e Maricá.
De maneira semelhante, a Comarca de Guapimirim, anteriormente pertencente ao 3º Núcleo
Regional, faz parte agora do 4º Núcleo. A Unidade Itaipava deixará de atender a citada comarca.
Guapimirim também passará a ser atendida pelo Arquivo Central, até que seja instalada a Unidade
Duque de Caxias. A Unidade Itaipava passará a atender, com esta mudança, as seguintes Comarcas:
Paraíba do Sul, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Teresópolis, Três Rios, Bom
Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Nova Friburgo, Santa
Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Morais.

Gestão de Documentos
Acaba de deixar o Departamento Geral de
Arquivo a funcionária Rosângela de Jesus Gomes.
Como é do conhecimento de todos, Rosângela foi
peça central na elaboração do Plano de Gestão de
Documentos e Arquivos, entre outros projetos.
Rosângela se encontra atualmente como Diretora
de Treinamento na Escola de Administração. Boa
sorte para ela! Que seu sucesso continue.

Levantamento de informações sobre
os funcionários
O DGA fará um levantamento da
formação, das experiências profissionais
anteriores, da trajetória no TJ e de todos os
cursos já feitos pelos seus funcionários. Os
diretores das várias unidades do Departamento
receberão brevemente um formulário no qual
deverão fornecer estas informações. O objetivo
desta medida é capacitar os recursos humanos do
Departamento e estimular o quadro funcional
através de cursos conforme necessidade técnica.

Estão à venda na AMAERJ e na Mútua dos Magistrados (Fórum Central) camisetas da
campanha Natal Sem Fome, campanha promovida pela Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria
e Pela Vida. A renda auferida com as vendas será revertida em cestas básicas para famílias
necessitadas. A aquisição de uma camiseta possibilitará a participação na I Corrida Nacional Contra a
Fome, que acontecerá em 30/11/03, às 9:00 da manhã e que terá percurso: do Leblon ao Leme. A
concentração do TJRJ/AMAERJ/MÙTUA será a partir das 8:00 junto à estátua de Zósimo Barroso do
Amaral, no final do Leblon.
Além disso, alimentos não perecíveis podem ser doados na sede da Mútua, nas Diretorias dos Fóruns
e nas sedes dos Núcleos Regionais.

Problemas com a Recall

Licitação para a construção do
prédio do arquivo geral
Cinco empresas apresentaram proposta para
concorrer à licitação para a construção do prédio
do Arquivo Central, em São Cristóvão. Na fase
inicial, duas empresas foram habilitadas e as
restantes têm prazo de cinco dias (a partir de
14/11/03) para entrar com recurso. Como já é de
amplo conhecimento, estima-se que o prédio
estará pronto no final de 2004. Aguardem notícias.

A Recall do Brasil passou a adotar o
Request, seu sistema mundial de gerenciamento
de caixas. Devido à complexa alteração, todos
os procedimentos de movimentação de caixas
também foram modificados, fato este que gerou
diversos problemas para o Tribunal de Justiça.
No entanto, a referida empresa promete que em
breve irá resolver estes problemas e colocar em
dia o atendimento das solicitações de
desarquivamento.

Projeto Justiça Permanente
Em 28/05/2002, através do Ato Executivo Conjunto n° 08, foi criado o GEAP, Grupo
Emergencial de Auxílio Programado. O GEAP tem como função básica “propiciar a agilização da
entrega da prestação jurisdicional”. O grupo atua em resposta à solicitação de Juízes Titulares
necessitados de auxílio ao NAQ (Núcleo de Acompanhamento da Qualidade dos Serviços Judiciais).
Uma vez constatada a necessidade de auxílio pelo NAQ, a Presidência do Tribunal publica escala dos
Juízes que participarão do trabalho extraordinário. As audiências realizadas por estes juízes
componentes do GEAP deverão ser realizadas no período entre 18:00 e 22:00. Os Juízes em questão
receberão a gratificação prevista na Lei nº 3609/01 (não incidindo, neste caso, a vedação do Art. 5°, I,
da Resolução 03/2001). O DGA tem atuado em colaboração com o GEAP retirando acervos em
condições precárias por este identificados.
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