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   OBJETIVO META 

Gerenciar as deliberações oriundas das reuniões no DEGEA. Implementar ações propostas ou consideradas como necessárias nas reuniões do DEGEA 

 

Ações Origem Onde Quem Quando Como  Situação / Resultado 

1 – Disponibilizar as serventias 
o acesso ao Acervo cadastrado 
no ARQGER. 

Reunião de 
análise crítica 
de 11/03/08. 

DGTEC 
Analistas 
ARQGER 

Até 30/6/10 

Conforme 
cronograma de 
implantação das 
rotinas do ARQGER 

26/11/09 – Novo cronograma de implementação encaminhado 
pela DTEC. 

07/12 - Cronograma divulgado em 2/12 indica que tal módulo 
estará disponível em 29/4/2011. 

30/06/11 – A conclusão do desenvolvimento do ARQGER 
está prevista para setembro/11. 

2 - Cadastrar acervo permanen-
te para fins de pesquisa. 

Reunião de 
análise crítica 
de 11/03/08. 

DGTEC 
Analistas 
ARQGER 

Até 30/3/10 

Conforme 
cronograma de 
implantação das 
rotinas do ARQGER 

Acompanhamento de acordo com o cronograma fornecido 
pela DGTEC. 

26/11- Novo cronograma de imple-mentação encaminhado 
pela DGTEC. 

07/12 - Cronograma divulgado em 2/12 indica que tal módulo 
estará disponível em 29/4/2011. 

- Módulo previsto para Maio/2011 

30/06 – Cronograma da DGTEC alterado. O Módulo SEGAP 
será implementado em 30.09.11 

30/06/11 – A conclusão do desenvolvimento do ARQGER 
está prevista para setembro/11. 
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3 – Orientar usuários com 
maior incidência de caixas 
devolvidas. 

Reunião de 
análise crítica 
de 16/12/09 

SERDO Sônia Até 19/12/11 

Agendando visitas e 
extraindo dúvidas 
em relação à 
movimen-tação de 
caixas para 
armazena-mento no 
DEGEA. 

07/12 – Atividade Paralisada e será reiniciada a partir de 
fev/2011. 
Atividade reiniciada em fevereiro. 
30/06 - Em andamento 
20/09 – Publicada a RAD-DGCON-002 com Capítulos 
específicos sobre correção de inconsistências quando da 
remessa de caixas ao DEGEA. 
13/04/12 - Atividade sendo monitorada pelo SERDO por meio 
de nova planilha eletrônica 

4 – Informar aos Cartórios da 
necessidade de registrar o 
número Tombo dos Autos 
anteriores ao ano de 2005. 

Reunião de 
análise crítica 
de 30/06/10 

DIOPE Alexandre Até 19/12/11 
Reuniões com as 
Serventias 

31/03/11 –Reiniciada em fev/2011, tanto por meio do SECAT 
nos contatos, bem como nas reuniões realizadas nas comarcas 
05/09 Em andamento. 
13/04 - Concluída em dezembro de 2011. 
 

5 – Solicitar à DGTEC 
melhoria no layout da TTD 

Reunião de 
análise crítica 
de 30/06/10 

DIGED Gilberto Até 31/08/10 
e-mail, ofício ou 
reunião 

07/12/10 – solicitação realizada ao Diretor do DEGEA em 
07/12/10. 
31/03/11 - Foi decidido na RAC-DGCON que aguardaremos a 
TTDU elaborada pelo PRONAME/CNJ. 
30/06 – Aguardando TTDU do PRONAME 
05/09 – Permanece – 15/12 = Permanece 

6 - Verificar, junto à DGTEC, a 
possibilidade de visualizar a 
Tabela Processual do CNJ no 
DCP ou no ARQGER, para 
facilitar a pesquisa de classifi-
cação de processos. 

Reunião de 
análise crítica 
de 30/06/10 

DIGED Gilberto Até 31/08/10 
e-mail, ofício ou 
reunião 

07/12 – Em andamento 
31/03 – Permanece pendente - 30/06 – Permanece 
05/09 – Permanece – 15/12 - Permanece 
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7 – Definir as providências ne-
cessárias referentes ao controle 
de faturamento referente à 
RECALL por meio do sistema 
ARQGER 

Reunião de 
análise crítica 
de 10/09/10 

DEGEA Marcio Até 31/10/10 
Reunião com a 
DGTEC 

Cronograma divulgado em 2/12 indica que tal módulo estará 
disponível em 21/01/2011. 
. Novo cronograma será proposto pela DGTEC ao Doutor 
Gilberto. 
04/05 – Mensagem encaminhada à DGTEC. 
30/06/11 – Aguardando a conclusão do desenvolvimento do 
ARQGER prevista para 09/2011 
13/04 –Resolvido com novo procedimento adotado, de acordo 
com as deliberações da reunião nº 3/2012  

8 – Evidenciar problemas no 
cum-primento do contrato pela 
RECALL. 

Reunião de 
análise crítica 
de 10/09/10 

DEGEA 

 

Marcio 

 

Até 31/12/10 Registrando no BGC 

28/09 – Iniciado. Problemas evidenciados nos últimas dois 
BGC encaminhados ao DECAN. 
07/12 - Os problemas foram objeto de reunião com a Recall 
em outubro. Foi percebida, a partir da reunião, melhora no 
desempenho. 
O DEGEA opinou pela abertura de procedimento apuratório, 
tendo em vista ter sido constatado, pelo DECAN, avaliação 
negativa da atuação da empresa em três BGC seguidos. 
04/05 – Instaurado procedimento apuratório nº 2011-69.922 
30/06 - Procedimento apuratório na fase de alegações finais. 
13/04 – Concluída. Atendimento feito pela Recall foi 
regularizado. 
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9 - Reiterar junto à DGENG 
necessidade de reunião sobre o 
problema apontado pela 
DGENG e DICIN referente ao 
sistema de combate a incêndio. 

Reunião de 
análise crítica 
de 10/09/10 

DEGEA Marcio Até 15/10/10 e-mail, ou ofício 

06/10 - Encaminhado email ao Diretor da DGENG solicitando 
providências. 
Situação pendente, o assunto será levado ao conhecimento da 
nova administração por meio de ofício. 
04/05/11 – Mensagem encaminhada à DGCON solicitando 
reunião entre DGSEI e DGENG. 
23/05 –Reunião realizada no dia 18/05 e registrada por meio 
da Ata nº 7/2011. 
24/05 – Ação transformada em Processo Administra-tivo nº 
025459/2011. 
30/06 – DGENG contratará empresa que irá elaborar 
diagnóstico da situação. 
14/10 – Após trocas de mensagens com a DICIN, foi 
solicitada nova reunião com a DGENG para tratar do assunto. 
13/04 – concluída. Providências solicitadas em reunião 
ocorrida em 21/3/2012 

10 – Propor à COPAD, que 
efetue sugestão à CGJ e 
DGTEC visita aos TJDFT e 
TJSE, para avaliar os 
procedimentos exitosos 
efetuados pelos tribunais no que 
tange à classificação de ações. 

Reunião de 
análise crítica 
de 10/09/10 

DIGED Gilberto Até 31/10/10 Reunião 

07/12/10 – Proposta realizada a Des. Kátia Jangutta. 
Aguardando autorização. 
31/03 – Permanece - 30/06 – Permanece 
05/09/11 – Permanece - 15/12 - Permanece 

11 - Reiterar à DGTEC a 
necessidade de desenvolvimen-
to do ARQGER do módulo 
para localizar os processos a 
serem encaminhados ao GAPA 
para correção da classificação. 

Reunião de 
análise crítica 

de 09 e 
10/12/10 

DIOPE Alexandre Até 31/03/11 Reunião ou e-mail,  

31/03 – Em andamento. Estão sendo priorizados os processos 
dos JEC que apresentam status de definitivo sem baixa. 
30/06 – Em andamento 
05/09 – Permanece 
13/04/12 – Permanece o envio de processos do JEC 
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12 – Verificar junto a Adm. Su-
perior acerca da atuação do 
DIPEA em relação à classifica-
ção dos processos cadastrados 
pelo DEGEA. 

Reunião de 
análise crítica 
de 31/03/11 

DGCON Gabinete Até 31/07/11 Reunião com DGFAJ 
30/06 – Aguardando a realização da reunião. 
13/04 – concluída. Publicado ato que define responsabilidade 
dos magistrados na classificação dos processos judiciais. 

13 - Localizar o processo ref. 
problema do piso do Arquivo 
Regional de Rio Bonito de 
modo a dar ciência à nova 
administração. 

Reunião de 
análise crítica 
de 31/03/11 

DIARE Artur Até 30/05/11 
Solicitando ao 
DGENG 

25/04 – Em contato por telefone com o DGENG, a engenheira 
Ana informou que está de posse das mensagens encaminhadas 
anteriormente e que iria dar retorno após despachar com o 
Diretor de sua uo. 
04/05 – Mensagem encaminhada ao DGENG por correio 
eletrônico, uma vez que não houve retorno da parte do 
DGENG. 
05/05 – Mensagem por correio eletrônico recebida do DGENG 
informando acerca de recomendação encaminhada à DIMOB 
para elaboração de novo cálculo pra refazer o piso local. 
30/06 – Em andamento. 
13/09 = Encampada pela ação nº 29 
15/12 – Previsão do início e término da obra: 20/12/11 a 
06/01/12. 
13/01 – Concluída. Piso restaurado. 

14 - Solicitar às uo,  devolução 
dos sacos plásticos que emba-
lam os processos desarquiva-
dos, de forma a reduzir os cus-
tos operacionais 

Reunião de 
análise crítica 
de 31/03/11 

DEGEA Marcio Até 20/12/11 
Intranet, Ato, 
Circular, ou e-mail 

04/05 – Sugestão encaminhada por e-mail à DIOPE, DIARE e 
DIGED. 
30/06 – Permanece. 
13/04 – concluída. Encaminhada minuta de ato sobre a questão 
à DGCON. 
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15 - Avaliar as próximas ações 
rela-cionadas à iniciativa de re-
messa de documentos perten-
centes às serventias extrajudici-
ais, anteriores a 1908, ao 
APERJ. 

Reunião de 
análise crítica 
de 31/03/11 

DGCON Gabinete Até 30/06/11 Reunião. 

18/04 – Assunto abordado em reunião com o Dr. Gilberto, na 
qual reafirmou que o foco do projeto são os livros dos RCPN e 
dos Cartórios de Notas, devendo ser priorizada a retirada do 
material dos cartórios oficializados e vagos. Esclareceu que 
vai tratar da questão com o Dr. Sergio Wajzenberg (CGJ).  
30/06 – Permanece 
13/04 – concluída. Atividade Regularizada 

16 – Minimizar o retorno de 
caixas devolvidas às uo sem a 
correção das inconsistências. 

Reunião de 
análise crítica 
de 31/03/11 

DIOPE Alexandre Até 30/12/11 
Encaminhando 
ofício às serventias. 

30/06 - Em andamento. Procedimento adotado e será incluído 
na nova versão da RAD-DGCON-011. 
13/04/2012 - Permanece 

17 - Informar ao Doutor 
Gilberto Abdelhay, juiz auxiliar 
que supervisiona as atividades 
da referida diretoria geral, as 
pendências de desenvolvimento 
do sistema ARQGER. 

Reunião de 
análise crítica 
de 31/03/11 

DGCON Gabinete Até 30/06/11 Reunião 

04/05 – Em mensagem por correio eletrônico, a DGCON 
informa que as pendências de todos os departamentos foram 
reunidas para serem encaminhadas à informática 
30/06 - Permanece. 
13/04 - Assunto será tratado em reunião com Doutor Gilberto 
a ser realizada em 17/4 

18 - Verificar a oportunidade da 
manutenção de indicadores de 
acompanhamento. 

Reunião de 
análise crítica 
de 31/03/11 

DEGEA Marcio 31/07/11 Revisando as RAD 

30/06 - As RAD serão revisadas no segundo semestre do 
corrente. 
07/05/12 – concluída com a revisão e publicação das RAD do 
DEGEA 

19 - Elaborar RAD relativa ao 
centro de digitalização de 
documentos. 

Reunião de 
análise crítica 
de 31/03/11 

DEGEA Marcio 31/07/11 
Conforme RAD-
PJERJ-002 

30/06 – Previsão de elaboração da RAD em agosto. 
Concluída. RAD DGCON-042 publicada em 25/04/12 
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20 – Buscar um meio de a 
serventia confirmar a 
classificação efetuada pelo 
setor de distribuição na chegada 
do processo ao cartório. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DIGED Gilberto 30/09/2011 
Sugerir à DGTEC a 
inclusão de trava no 
DCP. 

05/09/11 – Pendente 
15/12 - Permanece 

21 - Sugerir à Administração 
que os processos classificados 
equivocadamente sejam 
encaminhados à DIPEA para 
regularização. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DEGEA Marcio 31/10/2011 Reunião/e-mail. 
13/04 – concluída. Publicado ato que define a 
responsabilidade do magistrado na classificação dos processos 
judiciais 

22 - - Sugerir à Administração 
que os processos referentes à 
meta 2 com sentença anterior às 
sentenças proferidas pelo 
procedimento virtual sejam 
encaminhados ao DIPEA, para 
regularização. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DEGEA Marcio 31/10/2011 Reunião/e-mail. 
13/04 – Concluída. Processos serão digitalizados e 
posteriormente, eliminados 

23 - Sugerir à DGCON que os 
módulos para conferência do 
cadastra-mento e para localiza-
ção de processos a serem enca-
minhados ao DIPEA, para corre-
ção da classificação, sejam 
incluídos em novo cronograma 
de desenvolvimento do 
ARQGER. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DEGEA Marcio 31/10/2011 Reunião/e-mail. 13/04 – Ação descartada por ser considerada inócua. 
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24 - Verificar quais são as 
pendências que impedem a 
conclusão da integração entre 
os sistemas da Recall e o 
ARQGER 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DIOPE Alexandre 31/10/2011 
Reunião com a 
RECALL e a 
DGTEC. 

05/09 – Em andamento, sendo sanadas as pendências entre TI 
Recall X TI TJERJ. 
13/04/2012 - Permanece 

25 - Elaborar minuta de ato 
solicitando a devolução dos 
sacos plásticos utilizados no 
desarquivamento de processos.  

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DEGEA Marcio 31/10/2011 

Fundamentando esta 
ação junto à uo 
respon-sável pelas 
questões de 
sustentabilidade. 

13/04 – concluída. Minuta de ato encaminhada à DGCON 

26 – Consultar à DGTEC sobre 
a possibilidade de lançamento 
da in-formação se houve 
resolução ou não de mérito na 
2ª fase do cadastra-mento. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DEGEA Marcio 31/10/2011 e-mail/ofício 13/04 – concluída. Solicitação encaminhada à DGTEC. 

27 - Consolidar o histórico do 
projeto “Arquivo 1908”, bem 
como sugerir ações para dar 
andamento à atividade. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DEGEA Diretorias 31/10/2011 Reunião 

01/12 - Concluída a compra dos materiais necessários para o 
acondicionamento do acervo de acordo com orientação do 
APERJ (cadarço+papel alcalino) 
09/12 - Aguardando o retorno do processo para dar 
prosseguimento às ações de recolhimento 
 

28 - Verificar se há carrinhos 
com roda pneumática ou outra 
solução que não danifique o 
piso dos foros no momento da 
coleta. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DIOPE Alexandre 31/10/2011 Pesquisa de mercado 
05/09 – Em andamento 
13/04/2012 – Permanece. Pesquisa solicitada ao SECOD. 
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29 - Informar ao DERUS sobre 
a incidência de erros nos proce-
dimentos de arquivamento de 
processos judiciais no sistema 
DCP de parte das uo. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DIOPE Alexandre 31/10/2011 e-mail/reunião 
05/09 – Em andamento 
13/04/2012 – Permanece 
 

30 - Reiterar solicitação à 
DGTEC de criação de rotina 
específica que possibilite retirar 
o registro referente à possível 
eliminação de processo e 
permita retorná-lo à caixa-
arquivo original. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DIGED Gilberto 31/10/2011 e-mail, reunião. 
05/09/11- Pendente.  
15/12 = Permanece 

31 - Verificar a manutenção de 
indicadores de 
acompanhamento. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DEGEA Diretorias 30/09/2011 Revisando as RAD 

12/04/12 – Em andamento. As RAD estão sendo revisadas e 
publicadas apenas com os ID relevantes para a Instituição. 
07/05/12 – concluída. As RAD foram revisadas e eliminados 
alguns indicadores.  

32 - Elaborar RAD referente ao 
processo de trabalho que será 
executado no SEDIG. 

Reunião de 
análise crítica 

de 30/06 e 
01/07/11 

DEGEA Diretorias 31/10/2011 Reuniões 
10/04 – Em andamento. A RAD está sendo elaborada pela 
DIOPE. Previsão de publicação para 17/04 – RAD-DGCON-
042 

 
 


