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DGA participa do Mutirão de baixa e arquivamento nos Juizados Especiais Cíveis
Considerando a prioridade estabelecida pela Corregedoria Geral de Justiça e pela Comissão
Estadual dos Juizados Especiais no sentido de promover mutirão de baixa visando reduzir os acervos
cartorários dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro, por não estarem refletindo o
real quantitativo de processos efetivamente em andamento, o DGA, juntamente com outros órgãos do
TJ, participa do mutirão, patrocinado pela Telemar - que financiou contratação de estagiários recebendo os autos para transferência, emprestando processos com exigências do Ofício de Registro
de Distribuição, instruindo na confecção dos maços (altura máxima de 20 cm) e recebendo
processos que não possuem registros nos Ofícios de Registro de Distribuição ou Distribuidor para
relacioná-los e arquivá-los. Após o término do mutirão, o Departamento receberá os processos findos
e baixados, no prazo de 90 dias, contados do efetivo trânsito em julgado.
DGA na Administração Participativa
Desde que assumiu a presidência do TJ, o desembargador Miguel Pachá tem levado seu gabinete
para o interior do Estado com o objetivo de discutir problemas locais e ouvir sugestões da população.
Isso vem ocorrendo através do Programa Administração Participativa, que já percorreu as regiões de
Itaperuna, Campos, Niterói, Duque de Caxias, Volta Redonda e Barra da Tijuca (Capital) . O Diretor
Márcio Ronaldo, representou o Departamento Geral de Arquivo nas regiões visitadas, distribuindo
nestas ocasiões manuais e instruções que servem para disseminar informações sobre Arquivos
Correntes e Gestão de Documentos e Arquivos aos Juízes e funcionários das Comarcas.
Unidade Regional DGA – ITAIPAVA é realidade
A Unidade Regional DGA – Itaipava já é realidade. O Ato Executivo TJ nº 2493 de 09/07/03 criou a
Unidade, que funcionará em prédio anexo ao Fórum Regional de Itaipava e atenderá as Comarcas
de Petrópolis, Teresópolis, Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, São José do Vale do Rio Preto,
Nova Friburgo, Cantagalo, Cachoeiras de Macacu, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena,
Duas Barras, Cordeiro, Trajano de Moraes, Bom Jardim, Sumidouro, Carmo e Guapimirim. A Unidade
recebeu e montou as estantes em dois níveis (licitação de 07/04/03), aguardando somente mobiliário
e os computadores para dar início aos trabalhos. Funcionários que estavam em Nilópolis estarão
assumindo a nova Unidade. No próximo número deste informativo publicaremos matéria completa
sobre o assunto.
DGA concilia muito trabalho com confraternização
O DGA está em ritmo acelerado devido ao crescente número de transferência de autos processuais e
outros documentos para o Arquivo Central, conforme dados estatísticos (tabela abaixo). Mas mesmo
com toda a intensa atividade, consegue conciliar trabalho com confraternização. No dia 24/06/03
promoveu a comemoração dos aniversários dos funcionários nascidos de janeiro a julho/2003, com a
participação de diversos setores do Departamento e também de alguns cartórios e juízes.
Aproveitando a ocasião de festas juninas foram oferecidas comidas típicas do período.
jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03
Proc. Arquivados 24.582 28.641 24.071 21.795 31.707 38.538

“Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta à
mudança” (Charles Darwin, biólogo inglês).

Profissional de qualidade precisa de informações e educação contínua
A Escola de Administração – ESAJ está com inscrições abertas para o Curso de Arquivo e
Documentação que acontecerá no período de 21/07 a 13/08 – 2ª e 4ª feira, das 09 às 12h. O
Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos, elaborados pelo DGA, serão
mencionados no curso.

A Unidade Regional de Rio Bonito, funcionando desde 19/12/2000, passou a integrar o Departamento
em 17/01/2003 e está sob nova direção. O colega Francisco Canindé assumiu a Unidade em
01/06/2003.

Em 23/06/03 iniciou-se a transferência para a empresa RECALL do acervo de algumas comarcas do
interior, que até então estava na Unidade de Santa Cruz. Até o momento foram transferidos os
acervos de Volta Redonda e Angra dos Reis.

Os Meninos oriundos do “Projeto Jovens pela Paz” estarão de volta ao DGA no dia 01/08/2003, agora
conhecidos como “Justiça pelos Jovens”. Contratados pelo TJ, através da 2ª Vara da Infância e
Juventude, em convênio firmado com o Centro de Estudo e Atendimento São Domingos Sávio, serão
regidos pela C.L.T com todos os direitos e deveres estipulados na legislação trabalhista.

Em 24/03/2003 foi iniciada a 2ª etapa de avaliação e descarte de processos. Esta etapa tem o suporte
técnico de estagiários com formação em Arquivologia e História, oriundos do convênio firmado entre a
ESAJ e o CIEE , com a previsão de contratação de até 40 estagiários . Até 17/06/2003 foram
avaliados 16.269 processos.

O DGA continua o processo de organização do Arquivo Permanente do Tribunal de Justiça visando
disponibilizar seu acervo documental aos pesquisadores e subsidiar as Comissões Permanentes de
Avaliação e o Museu de Justiça. Atualmente contamos com aproximadamente 1150 caixas tipo Box
contendo documentação acumulada até 1940 e registrada em base de dados do ACCESS.

O projeto para construção do Arquivo Central foi encaminhado pelo DGOI para Secretaria de
Logística em 18/2. De lá o mesmo foi encaminhado para a Auditoria Geral do TJ, mas retornou ao
DGOI para algumas alterações técnicas.

O processo para licitação da guarda e gerenciamento do acervo do TJ mudou seu modelo. Agora em
vez de concorrência será feito por pregão. Sem data definida, estima-se que o pregão acontecerá
nos próximos dois meses.

