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PROJETO FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO
PODER JUDICIÁRIO
O projeto Fortalecimento e Modernização da Gestão do Poder Judiciário, atualmente em
sua 3ª fase, prevê como ações prioritárias para o ano de 2004:
Certificação ISO 9000 da EMERJ, da 18ª Vara Cível e da 18ª Câmara Cível;
Projeto Matriz de Competências (mapeamento dos requisitos para ocupação dos cargos em
comissão);
Atualização das atribuições de cada Unidade Organizacional (o detalhamento das atribuições
definidas pela Resolução 15/2003 gerará a atualização do Regimento Interno);
Programa de capacitação;
Implementação da estrutura organizacional.
O DEGEA está atuando em várias dimensões deste projeto. O Departamento está
colaborando com o esforço de obtenção pela EMERJ da certificação ISO 9000 mediante apoio à
organização do acervo arquivístico daquela Unidade (conforme detalhado abaixo). Além disso,
Diretores e Chefes de Serviço do DEGEA participaram recentemente de reunião para elaboração
das matrizes de competência dos cargos previstos na estrutura do Departamento Geral de Gestão do
Conhecimento. Esta reunião, sob orientação de consultor da FGV, contou também com a presença
do Diretor da DGCON, Marcelo Filgueiras, e de representantes dos outros Departamentos da
Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento.
A par de tudo isso, vários funcionários do DEGEA terão participado até agosto do Programa de
Capacitação ministrado por instrutores da FGV.

ROTINAS ADMINISTRATIVAS (RADs)
O Ato Executivo n.o 2.950/2003, que instituiu o Sistema Normativo Administrativo do
Poder Judiciário, estabeleceu que as Rotinas Administrativas (RADs), a serem elaboradas e
adotadas por cada Unidade Organizacional, revogarão os Atos Normativos Executivos com elas
incompatíveis. Verifica-se, portanto, a importância das RADs.
Na intranet (Institucional / Sistema Normativo) estão disponibilizadas duas RADs do
DEGEA já aprovadas pela Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento (DGCON). Trata-se da:
RAD-DGCON-001 e da RAD-DGCON-002. Ambas têm por objetivo padronizar os procedimentos
de transferência e empréstimo de autos processuais no âmbito do SERCA.
As RADs do DIARE estão em fase de revisão pelo DEGEA e encontra-se em fase de
elaboração a RAD do SERCO. As RADs do SESED e do SERIA aguardam aprovação pelo
DGCON, para, em seguida, serem disponibilizadas na intranet.
A RAD do Serviço de Gestão de Instrumentos Arquivísticos – SERIA - tem por objetivo
padronizar os procedimentos de inclusão de tipo de ação no Código de Classificação e na Tabela de
Temporalidade de Documentos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

O DEGEA NA EMERJ III
O DEGEA continua orientando o trabalho de organização do acervo arquivístico dos vários
Setores que compõem a EMERJ (Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro). Dentre as
etapas deste trabalho destacamos: o levantamento dos tipos documentais, a classificação e a
avaliação dos documentos. O acervo do Serviço de Apoio Didático da EMERJ já passou por estas
etapas, o que resultou no descarte de documentos cujo prazo de guarda havia sido atingido e na
transferência/recolhimento ao DEGEA dos documentos que devem aguardar cumprimento da
temporalidade ou seguir para guarda permanente.
Uma vez concluído, o trabalho de apoio à organização do acervo da EMERJ servirá como
modelo para a atuação do DEGEA no apoio à organização dos acervos arquivísticos dos vários
Órgãos que compõe o TJRJ. Além disso, a atuação do DEGEA se insere no esforço de obtenção
pela EMERJ do certificado ISO 9001, parte do Projeto Fortalecimento e Modernização da Gestão
do Poder Judiciário (ver acima).

QUESTÃO DE ESTRATÉGIA
Um velho que vivia sozinho queria cavar seu jardim, mas este era um trabalho muito pesado.
Seu único filho, que normalmente o ajudava, estava na prisão. O velho então escreveu a seguinte
carta ao filho, reclamando do seu problema:
Querido filho,
Estou triste porque não vou poder plantar meu jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo,
porque sua mãe sempre adorava a época do plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais
para cavar a terra. Se você estivesse aqui eu não teria problemas, mas sei que você não pode me
ajudar, pois está na prisão.
Com amor,
Papai.
Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama:
PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o jardim! Foi lá que escondi os corpos.
Com amor,
Seu filho.
Às quatro da manhã do dia seguinte, uma dúzia de agentes e policiais apareceram e cavaram
o jardim inteiro, sem encontrar nada. Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho explicando a
situação. Em resposta, o filho escreveu:
Pode plantar seu jardim agora, papai. Isso era tudo o que eu podia fazer no momento. Com amor,
seu filho.
Moral da história: estratégia é tudo para um gestor. Nada como uma boa estratégia para conseguir
coisas que parecem impossíveis.
Atenção: HOUVE ALTERAÇÃO NO ENDEREÇO DO SITE DO DEGEA
Siga agora o caminho: Institucional / DG Gest. Conhecimento / DEGEA
PARA PENSAR NA CAMA (OU NO ARQUIVO):
“A mudança é inevitável. O crescimento é opcional.”

