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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E DE DIFUSÃO DO 
CONHECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 
Rua Almirante Mariath, 340 – São Cristóvão. 
Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 3295-2300  

 

Ata da Reunião de Análise Crítica nº 3/2018 

 

Data: 31/7/2018  Horário: 11:30 às 13:30 Local: DEGEA 

Participantes relacionados em lista de presença anexa. 

Assunto: Análise e propostas para melhoria do SIGA/DEGEA – 2º trimestre de 
2018 

 
ENTRADAS 
 

1. Situação de ações provenientes de análise críticas anteriores 

Ação Responsável Realizar até Situação 

Realizar contato com empresa 

e/ou instituição para exame 

técnico de acervo histórico 

supostamente contaminado 

com BHC 

Gilberto 

Cardoso 

30/08/2018 Em andamento. 

As empresas 

consultadas não 

responderam 

pesquisa de 

mercado, 

situação foi 

submetida à 

consideração da 

DGCOM.  

Acompanhar quinzenalmente o 

andamento do processo 2016-

75143 – que trata das 

pendências do sistema de 

incêndio – monitorando e 

informando à Administração 

Superior eventual paralisação 

Amanda 

Viegas 

Monitoramento 

será realizado 

até que o sistema 

funcione 

satisfatoriamente 

Em andamento. 

Processo 

encaminhado em 

10/7/2018 à 

Divisão de 

Manutenção para 

que sejam 

nomeados gestor 

e fiscal da DIPLO. 

Não houve 

movimentação 

posterior.  



 
Reunião de Análise Crítica SIGA DEGEA nº 03/2018 

 
 

   2 

Analisar a possibilidade de 

desenvolvimento do sistema 

ARQWEB para que o mesmo seja 

a interface utilizada pelas UO 

para arquivamento e 

desarquivamento de 

documentos (com exceção dos 

processos judiciais de 1ª 

instância, que são 

movimentados pelo sistema 

DCP) 

Marcio 

Teixeira 

30/9/2018 Em andamento 

Aguardando o 

atendimento das 

demandas já 

abertas pelo 

DIOPE e DIGED. 

Será realizada 

reunião interna 

em setembro de 

2018 para definir 

como deverá 

funcionar o 

sistema. 

Reunir todas as pendências 

relacionadas à Recall do Brasil e 

propor a abertura de 

procedimento apuratório. 

Ronald Ross 30/11/2018  Em andamento. 

Por meio do 

processo 

administrativo nº 

2018.36069  

Encaminhar memorando ao 

DEPAM com os itens e 

respectivas quantidades 

mensais que são essenciais para 

atividade operacional 

Amanda 

Viegas 

31/5/2018  Concluída. O 

memorando não 

foi encaminhado 

pois optou-se pelo 

desarquivamento 

do processo 2015-

076210 que 

relaciona todos os 

itens 

indispensáveis à 

atividade 

operacional do 

departamento. O 

SEAAD está 

monitorando se as 

quantidades 

informadas estão 

sendo atendidas. 

Encaminhar memorando à 

DGTEC informando sobre a 

situação das impressoras 

Amanda 

Viegas 

31/5/2018 

 

Concluída. 

Memorando 

02/2018, autuado 

sob o número 
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matriciais e solicitando 

providências. 

2018.0084219, 

que foi 

encaminhado à 

DGTEC, para 

providências. 

Elaborar RAD interna com 

procedimentos para fiscalização 

de contratos 

Marcio 

Teixeira e 

Ronald Ross 

30/6/2018, 

prorrogado para 

31/10/2018 

Não iniciada. Foi 

priorizada a 

elaboração dos 

Termos de 

Referência para 

licitação dos 

serviços de 

guarda e 

transporte físico e 

de arquivamento, 

desarquivamento 

e descarte. 

Registrar solicitação de 

desenvolvimento de módulos no 

sistema ARQGER somente após 

todas as demandas já previstas 

sejam atendidas. 

Alexandre 

Riberto e 

Gilberto 

Cardoso 

30/6/2018 Concluída 

Demanda 

solicitada   para a 

DGTEC (Ata de 

reunião 

DEGTEC/DEATE 

de 24/07/18 

Solicitar ao DEGEP plano de 

ação referente à migração para 

NBR ISSO 9001:2018 

Marcio 

Teixeira 

30/4/2018 Concluída. Plano 

de ação 

devidamente 

encaminhado 

pelo DEGEP por 

correio eletrônico. 

Informar, na próxima RAC da 

DGCOM, a carência relacionada 

à saída de servidores por 

aposentadoria e transferência, 

sem a devida reposição. 

Marcio 

Teixeira 

30/4/2018 Concluída. 

Registro 

constante na RAC 

da DGCOM nº 

1/2018, realizada 

em 16/4/2018 

Os agentes patrimoniais 

deverão observar os 

procedimentos previstos em 

RAD no que tange ao controle 

Marcio 

Teixeira, 

Alexandre 

Riberto, 

30/6/2018 Concluída. 

Agentes 

patrimoniais 
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rotineiro dos materiais 

permanentes. 

Gilberto 

Cardoso e 

Amanda 

Viegas 

devidamente 

informados. 

 

2. Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o 

SGQ/DEGEA; 

a. Renovação com a Milano pelo período de 30 meses, com a inclusão 

de cláusula definindo condições de eventual desmobilização, que 

necessariamente deverá ocorrer na vigência do contrato atual. O 

processo administrativo 2016-12568 foi encaminhado à DGLOG em 

30/7/2018 à Divisão de Contratos de Prestação de Serviços para 

prosseguimento da renovação, com a análise comparativa de 

contratações pesquisadas no site “Painel de Preços”. 

b. Foi decidido que o DEGEA deverá solicitar a realização de licitação 

para guarda e transporte do acervo. Caso a Milano vença o certame, 

o contrato atual será encerrado, iniciando-se nova contratação com 

a referida empresa. Caso perca, haverá tempo suficiente para se 

proceder à desmobilização durante a vigência do contrato. Foi 

encaminhada mensagem eletrônica à DGCOM em 20/7/2018 com a 

minuta de termo de referência e minuta de memorando solicitando a 

realização de licitação, com as devidas justificativas. 

c. Licitação para apoio operacional DGCOM, com reflexo nas atividades 

da DIGED, objeto do processo administrativo 2018-109864, que foi 

encaminhado à Divisão de Instrução e Análise Contratual da Diretoria 

Geral de Logística em 23/7/2018. 

d. Licitação para prestação de atividades de arquivamento, 

desarquivamento e descarte, realizadas atualmente pela Mastervig, 

cujo contrato se encerra em dezembro de 2018 sem a possibilidade 

de renovação. Foi elaborada minuta de termo de referência, que foi 

encaminhada à DIOPE em 27/7/2018, para análise das equipes.  

3. Desempenho e eficácia do SGQ/DEGEA; 

a. Satisfação do usuário e retroalimentação das partes interessadas 

pertinentes; 
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i. Será realizada em novembro de 2018 a Pesquisa de Satisfação 

do Usuário do DEGEA. 

 

ii. Foram realizadas reuniões nos dias 29/5/2018 e 26/7/2018 para 

tratar dos procedimentos a serem adotados pelo DEGEA para 

Pesquisa de Opinião do Usuário do DEGEA. Ficou decidido que 

a Central de Atendimento irá consolidar as sugestões, elogios 

e reclamações recebidas pela equipe da CEATE. No caso da 

DIGED, o SEGIA e o SEGAP irão registrar as manifestações dos 

usuários. 

 
b. Objetivos estratégicos (resultado e análise); 

i. Índice de desarquivamento 

  

ii. Total de processos descartados 

2017 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Média do período

ÍNDICE 99,33% 99,39% 99,80% 96,67% 99,04% 92,16% 98,78% 97,26% 90,02% 88,53% 93,64% 99,03% 96,14%

RECEBIDOS 13.349 16.546 19.185 16.739 20.745 20.094 19.257 19.621 20.589 20.141 18.727 10.774 17.981

ATENDIDOS 13.259 16.445 19.147 16.182 20.546 18.518 19.022 19.084 18.535 17.830 17.536 10.669 17.231

2018 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 Média do período

ÍNDICE 94,83% 96,65% 99,25% 98,72% 99,22% 99,82% 98,08%

RECEBIDOS 15.114 14.131 19.538 20.733 21.165 17.684 18.061

ATENDIDOS 14.333 13.657 19.391 20.468 20.999 17.652 17.750

2º trimestre 2018 99,22%

2º trimestre 2017 95,95%

META            99,00%

ANÁLISE CRÍTICA

AÇÕES 

GERENCIAIS

MÉDIA DO PERÍODO

Acompanhar e monitorar a atividade visando que o indicador permaneça acima da meta estabelecida.

No 2º trimestre de 2018 o índice de desarquivamento (99,22%) ficou 0,22 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida (99,00% de pedidos atendidos em até 2 dias úteis). Em comparação com o 1º trimestre de 2018 (97,13%), houve

aumento de 2,09 pontos percentuais no índice. Já em relação ao º trimestre de 2017 (95,95%) houve aumento de 3,27 pontos percentuais. Houve aumento de 22,14% no total de pedidos recebidos em comparação ao trimestre anterior e

aumento de 3,48% em comparação ao 2º trimestre de 2017.

EVOLUÇÃO DO 

INDICADOR

99,22%
95,95%

99,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2º trimestre 2018 2º trimestre 2017 META

Quadro comparativo 

94,83% 96,65%
99,25% 98,72% 99,22% 99,82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18

Evolução do indicador 



 
Reunião de Análise Crítica SIGA DEGEA nº 03/2018 

 
 

   6 

  

c. Indicadores de desempenho (resultado e análise); 

i. Caixas-arquivo coletadas 

 

ii. Índice de caixas na Rede de Arquivos 

2017 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17
Média

Mensal
Total 2017

Total 131.116 42.266 25.973 14.812 21.331 17.397 20.970 33.721 63.273 79.592 78.289 119.862 54.050 648.602

2018 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 --------- Total 2018

Total 148.156 115.755 113.666 75.885 96.489 130.196 113.358 680.147

Estimativa de caixas-

arquivo eliminadas
9.877 7.717 7.578 5.059 6.433 8.680 7.557 45.343

2º trimestre 2018 302.570

META 

TRIMESTRAL
250.000

ACUMULADO 680.147

META até 

31/12/2018
1.000.000

ANÁLISE 

CRÍTICA

AÇÕES 

GERENCIAIS

RESULTADOS NO PERÍODO

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO GRÁFICO DE EVOLUÇÃO

No 3º trimestre de 2018 o DEGEA deverá descartar, no mínimo, 159.927 processos, para que seja possível atingir a meta de descarte de 1.000.000 processos em 2018

O total de processos descartados no segundo trimestre de 2018 foi 21,03% superior à meta estabelecida para o trimestre, 19,87% inferior ao 1º trimestre de 2018 e 465,13% superior ao 1º trimestre de 2017. O acumulado de processos

descartados no ano já atingiu 68,01% da meta anual.

EVOLUÇÃO DO 

INDICADOR
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2017 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Média no Período

Caixas-arquivo conferidas 10.383 9.796 12.597 12.508 18.233 16.386 17.281 15.699 11.852 12.405 10.558 8.835 13.044

Caixas-arquivo recebidas 9.244 8.803 11.105 11.319 16.314 14.240 15.020 14.354 11.101 11.616 9.899 8.301 11.776

Caixas-arquivo devolvidas 1.139 993 1.492 1.189 1.919 2.146 2.261 1.345 751 789 659 534 1.268

Índice de devolução 11% 10% 12% 10% 11% 13% 13% 9% 6% 6% 6% 6% 9%

2018 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 Média no Período

Caixas-arquivo conferidas 10.361 9.381 11.999 13.085 13.557 12.415 11.800

Caixas-arquivo recebidas 9.764 8.963 11.109 12.393 13.037 12.042 11.218

Caixas-arquivo devolvidas 597 418 890 692 520 373 582

Índice de devolução 6% 4% 7% 5% 4% 3% 5%

2º trimestre 2018 39.057

1º trimestre 2018 31.741

2º trimestre 2017 47.127

ANÁLISE CRÍTICA

AÇÕES GERENCIAIS

RESULTADOS NO PERÍODO

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO

Os resultados continuarão a ser monitorados pelo DEGEA, não havendo ação gerencial a ser realizada.

No 2º trimestre de 2018 houve aumento de 23,05% no total de caixas arquivo conferidas em relação ao trimestre anterior. Comparando-se ao 2º trimestre de 2017,  a quantidade de caixas-arquivo enviadas para arquivamento foi 

inferior em 17,12% . No que tange ao índice de devolução, houve redução em 2% em relação ao trimestre anterior e de 11% em comparação ao 2º trimestre de 2017, redução resultante das alterações realizadas para reduzir o total 

de caixas devolvidas.
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iii. Opinião do Usuário 

 

 

 

iv. Acompanhamento dos Custos do DEGEA 

2017 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17

Índice  caixas arquivo na Rede 

de Arquivos do PJERJ
39,61% 40,01% 40,82% 41,11% 41,40% 41,92% 42,22% 42,76% 43,01% 43,16% 43,78% 43,73%

DEGEA 695.452 710.625 725.150 738.166 757.165 773.322 789.619 806.847 817.450 835.127 843.894 850.596 22,31%

Recall
(CONTRATADA)

633.045 561.236 483.835 418.081 360.720 298.246 241.534 175.475 113.415 46.872 0 0 -100,00%      

Milano
(CONTRATADA)

427.340 504.183 567.388 639.483 710.876 773.363 839.301 904.762 969.881 1.053.040 1.083.574 1.094.689 71%

TOTAL DE CAIXAS 1.755.837 1.776.044 1.776.373 1.795.730 1.828.761 1.844.931 1.870.454 1.887.084 1.900.746 1.935.039 1.927.468 1.945.285 10,79%

Total Estimado de  

Processos
26.337.555 26.640.660 26.645.595 26.935.950 27.431.415 27.673.965 28.056.810 28.306.260 28.511.190 29.025.585 28.912.020 29.179.275 10,79%

2018 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18

Índice  caixas arquivo na Rede 

de Arquivos do PJERJ
44,07% 40,06% 40,45% 41,07% 40,80% 40,60%

DEGEA 863.191 733.615 752.269 754.909 753.053 752.051 -12,88%

Milano
(CONTRATADA)

1.095.603 1.097.656 1.107.633 1.083.066 1.092.701 1.100.405 0,44%

TOTAL DE CAIXAS 1.958.794 1.831.271 1.859.902 1.837.975 1.845.754 1.852.456 -5,43%

Total Estimado de  

Processos
29.381.910 27.469.065 27.898.530 27.569.625 27.686.310 27.786.840 -5,43%

2º trimestre 2018 1.852.456

2º trimestre 2017 1.844.931

ANÁLISE CRÍTICA

AÇÕES GERENCIAIS

Ao final do 2º trimestre de 2018 estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.852.456 caixas, sendo que 40,60% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Em comparação com o 2º trimestre de 2017, houve aumento de 0,41% no total de 

caixas sob a responsabilidade do DEGEA . Naquela oportunidade 41,92% do acervo estava sob a responsabilidade do DEGEA. 

O DEGEA irá monitorar o processo administrativo 2018-117925, que indica terrenos em São Cristóvão para construção do Arquivo Central II.

EVOLUÇÃO DO 

INDICADOR

Evolução acervo

Evolução acervo
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GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO GRÁFICO DE EVOLUÇÃO
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2017 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Média do período

Total de manifestações 384 691 827 512 1.142 892 1.010 1.091 535 639 572 359 721

Reclamação 0 1 1 0 2 3 2 2 2 3 4 1 2

Informação 62 94 90 85 83 63 72 91 64 96 43 60 75

Solicitação 322 596 736 427 1.057 825 936 996 468 540 525 298 644

Sugestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elogio 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0

2018 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 Média do período

Total de manifestações 1 2 35 6 9 7 10

Reclamação 1 2 34 4 5 3 8

Sugestão 0 0 1 0 1 1 1

Elogio 0 0 0 2 3 3 1

2º trimestre 2018 22

1º trimestre 2018 38

ANÁLISE CRÍTICA

AÇÕES 

GERENCIAIS

EVOLUÇÃO DO 

INDICADOR

RESULTADOS NO PERÍODO

E GRÁFICO DE EVOLUÇÃO

No 2º trimestre de 2018 houve redução de 42,11% no total de manifestações recebidas pelo DEGEA em comparação ao trimestre anterior. Em relação ao 2º trimestre de 2017, o total de manifestações aumentou em 266,67%. Do total de manifestações 

recebidas no trimestre,  54,55% são reclamações, 9,09% são sugestões e  36,36% são  elogios.

Não há ações gerenciais (corretivas/preventivas) específicas a serem adotadas. O desempenho do processo de trabalho continuará a ser avaliado.
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d. Serviços prestados (resultado e análise); 

i. SEAAD 

1. O SEAAD é o serviço responsável por encaminhar às 

unidades especialistas os pedidos de manutenção predial, 

de equipamentos, bem como de materiais permanentes e 

de consumo. 

2. Foi informado que há cerca de 600 lâmpadas queimadas 

aguardando substituição no Arquivo Central. Segundo a 

DGLOG, o referido material está em falta e está sendo 

providenciada a aquisição, por meio de licitação. 

3. O DEPAM não está fornecendo os itens solicitados 

mensalmente pelo DEGEA, há situações em que o 

atendimento é parcial e outras, que o item não é 

fornecido. Nos casos de materiais indispensáveis a 

realização das atividades, o DEGEA solicita auxílio junto 

ao gabinete da DGCOM. 

ii. CEATE 

1. Foi informado pelo DEGEP, por meio de mensagem 

eletrônica encaminhada em 30/7/2018, que a revisão 04 

da RAD-DGCOM-014 foi publicada e que entrará em 

jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Média 2017

R$ 1.043.713,56 R$ 1.001.970,25 R$ 1.043.032,81 R$ 998.231,72 R$ 1.117.255,85 R$ 1.066.144,95 R$ 1.035.177,84 R$ 1.009.448,76 R$ 992.429,55 R$ 985.121,84 R$ 920.706,41 R$ 876.870,65 R$ 1.007.508,68

ÁGUA R$ 2.512,48 R$ 1.153,69 R$ 1.475,16 R$ 1.676,80 R$ 2.084,09 R$ 3.892,74 R$ 1.487,65 R$ 1.151,89 R$ 1.989,23 R$ 1.351,67 R$ 1.277,15 R$ 1.661,63 R$ 1.809,52

LUZ R$ 21.862,04 R$ 26.779,71 R$ 27.810,22 R$ 30.253,04 R$ 25.014,27 R$ 25.660,88 R$ 22.464,28 R$ 24.056,83 R$ 22.923,15 R$ 27.535,43 R$ 27.358,45 R$ 32.020,43 R$ 26.144,89

APOIO OPERACIONAL R$ 329.947,75 R$ 285.529,98 R$ 345.548,29 R$ 317.482,86 R$ 422.451,22 R$ 396.149,02 R$ 395.869,87 R$ 383.012,99 R$ 361.830,66 R$ 351.974,29 R$ 340.635,28 R$ 275.458,64 R$ 350.490,90

GUARDA E TRANSPORTE R$ 241.430,29 R$ 288.643,55 R$ 318.541,30 R$ 341.942,94 R$ 406.655,63 R$ 422.055,03 R$ 438.659,32 R$ 473.168,97 R$ 519.804,15 R$ 565.854,49 R$ 551.435,53 R$ 567.729,95 R$ 427.993,43

GUARDA E GERENCIAMENTO R$ 447.961,00 R$ 399.863,32 R$ 349.657,84 R$ 306.876,08 R$ 261.050,64 R$ 218.387,28 R$ 176.696,72 R$ 128.058,08 R$ 85.882,36 R$ 38.405,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 201.069,94

Total (por trimestre) R$ 3.022.526,05

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 Média 2018

R$ 903.164,77 R$ 876.861,78 R$ 990.458,74 R$ 989.818,78 R$ 1.021.099,77 R$ 963.480,66 R$ 957.480,75

ÁGUA R$ 1.404,30 R$ 1.607,53 R$ 1.331,61 R$ 2.772,27 R$ 1.223,40 R$ 2.547,10 R$ 1.814,37

LUZ R$ 27.329,70 R$ 29.264,70 R$ 23.484,61 R$ 31.129,89 R$ 30.217,88 R$ 25.967,68 R$ 27.899,08

APOIO OPERACIONAL R$ 303.924,22 R$ 272.557,51 R$ 354.252,45 R$ 363.378,03 R$ 381.933,24 R$ 326.967,19 R$ 333.835,44

GUARDA E TRANSPORTE R$ 570.506,55 R$ 573.432,04 R$ 611.390,07 R$ 592.538,59 R$ 607.725,25 R$ 607.998,69 R$ 593.931,87

Total (por trimestre) R$ 2.872.442,25

2º trimestre 2018 R$ 2.974.399,21

1º trimestre 2018 R$ 2.770.485,29

ANÁLISE 

CRÍTICA

AÇÕES 

GERENCIAIS

2017

2018

MÉDIA DO PERÍODO

R$ 3.088.716,62
EVOLUÇÃO DO 

INDICADOR

R$ 2.770.485,29

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO

R$ 2.974.399,21

R$ 3.181.632,52

No 2º trimestre de 2018 houve aumento de 7,36% no total de custos em comparação com o 1º trimestre de 2018. Em comparação com o 2º trimestre de 2017 houve redução de 6,51%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2018 com a média de 2017 verifica-se redução 

de4,97%. Por meio do processo administrativo 2016-12568 foi solicitada a prorrogação do contrato com a Milano por 30 meses.

No terceiro trimestre o DEGEA deverá concluir os termos de referência para licitação do contrato para guarda e transporte do acervo, bem como do contrato para arquivamento, desarquivamento e descarte. O DEGEA deverá monitorar o andamento do processo administrativo 2018-

1179254, que trata de aquisição de imóvel para construção do Arquivo Central II.

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO

R$ 3.037.056,15 R$ 2.782.698,90

R$ 
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vigência no dia 10/8/2018, sendo necessária a devida 

implementação desta aos servidores e colaboradores do 

CEATE. 

iii. SEGAP  

1. Proveniência  

a. O estudo da proveniência visa resgatar a estrutura 

organizacional do Tribunal de Justiça a partir do 

tempo histórico, no qual ele está inserido. 

Atualmente, o serviço desenvolve pesquisa sobre a 

Corte de Apelação do Rio de Janeiro (1934-1937). 

Além disso, em abril foram apresentadas e 

aprovadas (Ato Executivo 217/2017) duas 

pesquisas, a saber: Relação do Rio de Janeiro 

(1751-1808) e Tribunal Civil e Criminal (1890-

1905). 

2. Arranjo  

a. O SEGAP recebe a documentação selecionada pelo 

SEGIA-avaliação para realização de preparo, 

higienização e posterior arranjo por fundo 

documental - mapeados e disponíveis no portal 

corporativo do TJRJ. Os processos são cadastrados 

no Sistema ARQGER ainda de forma básica 

respeitando-se o princípio da proveniência. 

Destaca-se que foram cadastrados quinhentos e 

trinta e três processos durante o mês de março:  
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3. Grupo de Pesquisa Histórica – GPH  

a. Identificar, no acervo custodiado pelo DEGEA, 

documentos de valor histórico a serem recolhidos 

ao Acervo Permanente, a partir de pesquisas em 

fontes historiográficas de fatos relevantes e de 

conflitos sociais que acarretaram demandas 

judiciais no Estado do Rio de Janeiro. As pesquisas 

auxiliam a avaliação documental. Até o momento 

contabilizamos um total de 10.024 processos 

selecionados no Acervo Intermediário para 

recolhimento ao Permanente:  
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4. Atendimento ao pesquisador  

a. Os pesquisadores são atendidos no Arquivo 

Central, por meio agendamento, observando-se os 

critérios de acesso referenciados na Lei de Acesso 

à Informação – LAI nº 12527/2011. Os usuários são 

na sua maioria acadêmicos (graduandos, 

graduados e pós-graduados), além de 

genealogistas e jornalistas, que aguardam a 

sinalização do SEGAP para acessarem à 

documentação solicitada. Em junho foram 

atendidos nove pesquisadores, tendo sido 

disponibilizado o total de oitenta processos. Os 

temas abordados no período foram: genealogia 

familiar, boticários que atuavam em Silva Jardim 

entre os anos 1850 e 1880, proprietários de terra 

do interior fluminense (Nova Friburgo, Teresópolis 

e Sumidouro), desaparecidos políticos 1971-1975 
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(Comissão Nacional da Verdade), História local do 

município de Araruama, famílias descendentes de 

escravos de Itaguaí e História do município de 

Magé. 

 

 

iv. SEGIA  

1. O SEGIA aplica os conceitos de gestão de documentos e a 

Tabela de Temporalidade de Documentos (Ato Normativo 

Conjunto Nº 2/2004 e atualizações), prestando 

assessoramento técnico arquivístico às unidades 

organizacionais do PJERJ (RAD-DGCOM-009) quanto à 

organização de seus arquivos correntes e à revisão das 

Tabelas de Gestão da Informação Documentada das 

Rotinas Administrativas (RAD-DGCOM-018), além de 

orientar quanto à classificação dos documentos em fase 

intermediária no âmbito do Arquivo Central. Vale ressaltar 
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a atividade de avaliação de processos judiciais que 

permite indicar a destinação final dos documentos, 

possibilitando o descarte em grande escala de processos 

judiciais, através da validação de regras de negócio e 

casos de uso, seja físico ou eletrônico.  

2. Na atividade referente à revisão das Tabelas de Gestão da 

Informação Documentada das Rotinas Administrativas 

(RAD) do PJERJ houve um aumento significativo no número 

de RADs e itens documentais recebidos no segundo 

trimestre. O número de RADs recebidas no primeiro 

trimestre foi de 56, e no segundo trimestre esse número 

aumentou para 92 RADs. Ou seja, aumento percentual de 

64,29%. Quanto aos itens documentais, no primeiro 

trimestre recebemos 366 itens, e no segundo trimestre 

esse número aumentou para 714, aumento de 95,08%. 
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3. No segundo trimestre seis novas unidades organizacionais 

ingressaram no Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ e 

foram orientadas, quanto à organização dos seus arquivos 

correntes, atividade objeto da RAD-DGCOM-009: 

 

 

4. No que tange à atividade de avaliação (RAD-DGCOM-017), 

a meta é descartar 200.000 unidades de arquivamento 

administrativa, iniciativa que integra o Projeto Estratégico 

do TJRJ (Racionalização do Acervo Arquivístico do PJERJ – 

Documento Administrativo). Foi alterada a metodologia 

de solicitação de caixas arquivo, priorizando as U.O. que 

contém documentos com maior probabilidade de 

eliminação, como por exemplo, os protocolos do TJRJ. Para 

a execução desta atividade foi formada equipe composta 

de 9 estagiários (há seis estagiários em atividade e três 

vagas aguardando processo de seleção). Até de junho de 

2018 cerca de 69.000 unidades de arquivamento foram 

eliminadas.  Cabe registrar o descarte de 1.177  livros 
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contábeis e papéis das massas falidas que constaram nos 

dois editais publicados no trimestre.  

 

 

 

v. SEDES  

1. Houve melhorias na atividade de remessa de caixas para 

a empresa contratada, visto que foi implantando no final 

do 2º trimestre a saída de caixas (remessa) por tipo (caixa 

normal e caixa grande), evitando dessa forma erro do tipo 

de caixas no envio ao arquivo externo.  

2. Outro relatório importante implantado nesse trimestre foi 

o relatório de processos retirados de caixa sem guia, o 

qual permite o controle diário dos processos retirados 

para desarquivamento e que porventura tenham sido 

expedidos sem a devida guia de desarquivamento. Essa 

ferramenta gerencial impede que o processo seja 
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expedido “de graça” sem registro no sistema e o resultado 

foi bem satisfatório em relação à diminuição dos produtos 

não-conformes inerentes à retirada de processos para 

desarquivamento.  

vi. SEARQ  

1. A nova funcionalidade de registro de inconsistências no 

sistema ARQGER permitiu redução de custos, vez que a 

movimentação de caixas é item de faturamento, bem 

como evitou retrabalho pelas unidades organizacionais. 

Em março de 2018 o índice de devolução foi de 7%, ante 

12% verificado em março de 2017, resultado que reflete 

os benefícios da nova ferramenta. Ainda em relação ao 

registro de inconsistências, estão previstas melhorias que 

são objeto das solicitações SS2018.179604 e 

SS2018.179603. 

 

vii. SEADE  

1. A atividade de eliminação de documentos foi planejada 

para eliminação de 83.333 processos ao mês, totalizando 

no 1º trimestre 250.000 processos eliminados na base 

(25% da meta). Entretanto, a partir da inclusão de novas 

competências, bem como o incremento na equipe 

operacional, logramos êxito nos últimos três meses 

totalizando 357.577 processos eliminados (37,76%). Caso 

mantenha o mesmo desempenho neste 2º trimestre, a 

DIOPE irá propor à Direção do DEGEA sugestão para nova 

meta, observando o total previsto de competências 

disponíveis para eliminação no sistema ARQGER, alinhado 

com a capacidade operacional. 

viii. SEAIT  

1. O SEAIT está realizando a verificação das caixas 

armazenadas no Centro de Informação, de forma manual, 

visando localizar caixa-arquivo com a possibilidade de ser 

condensada. Tal media permitirá ao SEAIT conseguir 
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novas vagas, evitando o retorno das caixas-arquivo, 

encaminhadas pelo SEADE, ao Arquivo Central de São 

Cristóvão.   

2. A atividade de eliminação e condensação libera caixas em 

bom estado que, sob demanda, são enviadas para as UO, 

gerando economia ao TJERJ. 

e. Situação das não conformidades e ações corretivas; 

i. RACAP-DEGEA-002/2018 – encerrado em 17/4/2018; 

ii. RACAP-DEGEA-003/2018 – encerrado em 17/4/2018; 

iii. RACAP-DEGEA-004/2018 – ações implementadas em 

12/4/2018, aguardando avaliação da eficácia; 

iv. RACAP-DEGEA-005/2018 – aguardando publicação da RAD-

DGCOM-014, revisão 04; 

v. RACAP-DEGEA-006/2018 – ações implementadas em 4/4/2018, 

aguardando avaliação da eficácia; 

vi. RACAP-DEGEA-007/2018 – ações implementadas em 

17/4/2018, aguardando avaliação da eficácia; 

vii. RACAP-DEGEA-008/2018 – ações implementadas em 4/4/2018, 

aguardando avaliação da eficácia; 

viii. RACAP-DEGEA-009/2018 – ação implementada em 31/5/2018 – 

monitorando as ações propostas pelas UO especialistas; 

ix. RACAP-DEGEA-010/2018 – ações implementadas em 23/5/2018 

– aguardando avaliação da eficácia;  

x. RACAP-DEGEA-011/2018 – ações implementadas em 28/6/2018 

– aguardando avaliação da eficácia; 

xi. RACAP-DEGEA-012/2018 -  aguardando implementação das 

ações, com data prevista (vencida) em 20/6/2018; 

xii. RACAP-DEGEA-013/2018 – ação implementada em 27/4/2018, 

aguardando implementação de ação com data prevista 

(vencida) em 15/6/2018. 

xiii. RACAP-DEGEA-014/2018 – aguardando implementação das 

ações, com datas previstas (vencidas) em 30/6/2018, 

30/7/2018 e 31/8/2018. 

f. Resultado de auditoria; 
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i. Não foi realizada auditoria no 2º trimestre de 2018. 

g. Desempenho das unidades de apoio; 

i. DENGE 

1. Permanece pendente a solução dos problemas 

relacionados ao sistema de prevenção e combate a 

incêndio, não obstante as reuniões realizadas com 

representantes do DENGE e da DICIN. 

2. Permanece aguardando atendimento o pedido de pintura 

na parte externa dos Centros de Informação. 

3. Após solicitação encaminhada à direção da DGLOG pelo 

gabinete da DGCOM, foi informado que será procedida à 

substituição das lâmpadas queimadas, inclusive dos 

postes que iluminam a área de parqueamento. 

ii. DEPAM 

1. Permanece o atendimento parcial ou zerada de itens 

solicitados, situação que faz com que seja necessário o 

apoio do gabinete da DGCOM para buscar solução, no 

caso de materiais indispensáveis às atividades 

operacionais. 

iii. DICIN 

1. Representantes da DICIN apresentaram plano de 

contingência atualizado, que considera as inconsistências 

verificadas nos equipamentos de prevenção e combate a 

incêndio do Arquivo Central.  

iv. DEGEP 

1. Há carência de servidores, pois não há substituição dos 

funcionários que deixaram de integrar o DEGEA, seja por 

conta de aposentadoria, seja por transferência no âmbito 

do DEGEA.  

v. DGTEC 

1. As requisições abertas pela DIOPE e DIGED estão sendo 

regularmente atendidas pela DGTEC, sendo monitoradas 

por reuniões mensais, com a presença dos respectivos 

diretores. 
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2. Por meio do processo administrativo nº xxxxxxxx 

(Alexandre, favor informar) o DEGEA solicitou a aquisição 

de impressoras matriciais, pois as guias do sistema 

ARQGER são emitidas neste tipo de equipamento. 

3. A DGLOG foi acionada para ajustes na parte elétrica da 

sala situada no mezanino, onde funciona a digitalização 

de processos permanentes.   

h. Desempenho das empresas contratadas (Milano e Mastervig) 

i. MILANO 

1. A Comercial Milano do Brasil é a empresa contratada para 

prestação de serviços de guarda física e transporte do 

acervo arquivístico do TJERJ sob a responsabilidade do 

DEGEA pelo período de 30 meses, a contar de 1º de abril 

de 2016 e com término previsto para outubro de 2018. 

2. Ao final do mês de junho de 2018 havia 1.035.560 (um 

milhão e trinta e cinco mil e quinhentos e sessenta) caixas 

pequenas e 90.319 (noventa mil e trezentas e dezenove) 

caixas grandes armazenadas nas dependências da 

empresa. 

3. No 1º trimestre de 2018 foram transportadas 76.804 

(setenta e seis mil e oitocentas e quatro) caixas pequenas 

e 13.292 (treze mil e duzentas e noventa e duas) caixas 

grandes, para fins de coleta e entrega. 

4. De abril de 2016 a junho de 2018 o custo acumulado com 

o referido contrato foi de R$ 9.663.414,51 (nove milhões 

e seiscentos e sessenta e três mil e quatrocentos e 

quatorze reais e cinquenta e um centavos). 

5. Em 20/6/2018, por meio de manifestação no processo 

administrativo 2016-12568, o DEGEA solicitou à 

administração superior, com a devida fundamentação e 

pesquisa de mercado, a renovação do contrato 

003/0152/2016, cujo término irá ocorrer em 30/9/2018. 

Posteriormente, em manifestação datada de 10/7/2018, o 

DEGEA apresentou relatório acerca dos serviços 



 
Reunião de Análise Crítica SIGA DEGEA nº 03/2018 

 
 

   20 

prestados pela Comercial Milano ao longo da contratação, 

dos problemas identificados e registrados pelo fiscal do 

contrato, bem como da situação das ações planejadas 

para solução destes. Em Decisão Presidencial de 

17/7/2018, foi “determinado o prosseguimento do 

procedimento para renovação do contrato, condicionado 

à inclusão de cláusula que detalhe a desmobilização sem 

custos ao TJERJ, ao final do contrato, bem como, 

determinar que seja feiro relatório pormenorizado 

elaborado pela DGCOM (em autos apartados), para que se 

possa verificar quanto ao cumprimento das cláusulas 

contratuais, em especial, em razão do histórico narrado 

nos presentes autos”. 

6. Painel de Sanções Milano: 

 

 

7. No 3º trimestre, o fiscal do contrato procedeu cinco visitas 

às dependências da empresa, registradas no livro do fiscal 

sob os números 50 a 54; 

ii. Mastervig 

1. A Mastervig é a empresa contratada para prestar apoio 

operacional às atividades de arquivamento, 

desarquivamento e descarte de documentos. O contrato, 

iniciado em 2013 e renovado em 2015, foi renovado 

novamente em 2017, com validade até dezembro de 

2018, observando o limite de 60 meses estabelecido na 

Lei 8666. 

2. No 2º trimestre de 2018 a Mastervig efetuou 39.057 

(trinta e nove mil e cinquenta e sete) arquivamentos, 

PROCESSO PENALIDADE PUBLICAÇÃO

2017-197391 Advertência 04/05/2018

2017-136332 Advertência 15/02/2018

2017-115184 Advertência 31/10/2017

2017-197391 Multa 04/05/2018

2017-136332 Multa 15/02/2018

SANÇÕES  - COMERCIAL MILANO
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média de 13.019 (treze mil e dezenove) caixas coletadas 

e arquivadas por mês.  

3. No mesmo período, foram desarquivados e expedidos 

57.975 (cinquenta e sete mil e novecentos e setenta e 

cinco) processos, média mensal de 19.325 (dezenove mil 

e trezentos e vinte e cinco) processos desarquivados.  

4. No que tange ao descarte, no trimestre foram descartados 

302.570 (trezentos e dois mil e quinhentos e setenta) 

processos, média de 100.857 (cem mil e oitocentos e 

cinquenta e sete) processos descartados por mês.  

5. Em relação ao custo, o valor acumulado em 2018 para 

arquivamento de caixas foi de R$ 876.224,30 (oitocentos 

e setenta e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e 

trinta centavos); de R$ 1.292.796,53 (um milhão e 

duzentos e noventa e dois mil e setecentos e noventa e 

seis reais e cinquenta e três centavos) para 

desarquivamento de documentos e de R$ 196.766,79 

(cento e noventa e seis mil e setecentos e sessenta e seis 

reais e setenta e nove centavos) para descarte, 

totalizando R$ 2.365.787,62 (dois milhões e trezentos e 

sessenta e cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais e 

sessenta e dois centavos). 

6. No 1º trimestre de 2018 não foram propostos 

procedimentos apuratórios. 

7. Sanções Mastervig 

 

 

iii. CIEE  

1. Até junho foram descartados cerca de 69.000 unidades 

de arquivamento referente ao projeto estratégico 

"Racionalização do Acervo Arquivístico - Descarte de 

PROCESSO PENALIDADE PUBLICAÇÃO

2016-047115 Advertência 02/02/2017

SANÇÕES  - MASTERVIG
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documentos administrativos", contando com uma média 

de 6 estagiários no período.  

 

4. Suficiência dos recursos; 

a. Softwares e equipamentos de informática 

i. Por meio do processo administrativo 2018-84219 o DEGEA 

solicitou a substituição das impressoras autenticadoras 

utilizadas pela DIOPE.  

ii. Abaixo, seguem as requisições de desenvolvimento: 

(Alexandre/Gil: favor informar as REQ abertas, em andamento 

e encerradas no 2º trimestre) 

Nº da REQ UO 

solicitante 

Assunto resumido Situação 

REQ2018.0067793 DIGED Migração do acervo 
permanente cadastrado 
para os novos códigos de 
fundos documentais. 
 

Aberta em 18/4/18, 
encerrada em 
26/4/18 

REQ2018.0057260 DIGED Funcionalidade para 
mapear a aplicação das 
regras de descarte das 
diversas competências 
em produção. 
 

Aberta em 2/5/18. 
Situação: Pendente  

REQ2018.0063764 DIGED Substituir classificação 
(CCD) por cópia de 
documento. 
 

Aberta em 14/5/18. 
Situação: Pendente 

REQ2018.0044537 DIOPE Realizar a saída e 
entrada de caixas pela 
integração Arquivo 
Externo por tipo de caixa 
(grande ou pequena). 
 

Encerrada em 
20/07/18 

REQ2018.0044841 DIOPE Utilizar etiqueta de caixa 
nova (primeira 
impressão) na atividade 
de condensação. 
 

Encerrada em 
11/7/18 
 

REQ2018.0060754 DIOPE Criar função de cadastro 
de processos volumosos 
semelhante à rotina já 
existente na “recepção”. 
 

Aberta em 8/5/18. 
Situação: Pendente  

REQ2018.0063135 DIOPE Incluir a informação da 
posição de estante no 
relatório de caixas em 
trânsito.  
 

Aberta em 11/5/18 
Situação: Pendente 
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REQ2018.0064252 DIOPE Incluir crítica na 
movimentação “Caixa 
não foi enviada para esta 
localização” para a 
movimentação de 
caixas-arquivo no 
Arquivo Central, Itaipava 
e Rio Bonito. 
  

Encerrada em 8/6/18 

REQ2018.0069221 DIOPE Apuração do índice de 
desarquivamento com a 
exclusão dos pontos 
facultativos. 
 

Encerrada em 5/7/18 

REQ2018.69285 DIOPE Entrega da guia de 
desarquivamento no 
ARQGER seja 
incluída/registrada a 
partir da data do 
"desarquivado em" 
lançada no DCP. 
 

Aberta em 25/5/18 
Situação: Pendente  

REQ2018.0080694 DIOPE Solicita que o sistema 
permita envio de caixa 
grande para o Arquivo 
Externo e a pequena seja 
impedida.  
 

Aberta em 19/6/18 
Situação: Pendente  

REQ2018.0096774 DIOPE Restringir 
movimentação de caixas 
advindas do Arquivo 
Externo na 
movimentação de caixas 
interna.  
 

Aberta em 23/7/18 
Situação: Pendente  

REQ2018.0055191 DIOPE Pedido de 
desarquivamento 
realizado no ARQGER 
para o AFD. 
 

Encerrada em 
22/7/18 

REQ2018.0088290 DIOPE Criar documento “GUIA 
DE DEVOLUÇÃO” no 
SISCOMA, bem como, 
obter informações do 
SISCOMA para o ARQGER 
sobre a Guia de 
Devolução. 
 

Aberta em 23/7/18 
Situação: Pendente 

REQ2018.0096779 DIOPE Incluir termo de remessa 
de caixa no modulo 
integração. 
 

Aberta em 23/7/18 
Situação: Pendente  

 

b. Materiais e mobiliário 

i. Reiterada a necessidade do controle dos materiais 

permanentes, cuja responsabilidade formal é dos agentes 
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patrimoniais, mas que depende da participação e colaboração 

dos servidores e prestadores de serviço. 

ii. Permanecem os problemas relacionados ao fornecimento 

irregular de itens essenciais às atividades operacionais. Abaixo, 

segue tabela com os totais destes solicitados e atendidos no 

trimestre:  

Item Código Quantidade 

solicitada 

Quantidade 

atendida 

 Fita Adesiva 

Transparente - 50 

mm - rolo com 50 

metros   

código 6551738-0 900 unidades por 

mês 

Julho: Fornecidas 86 

unidades. Após 

reclamação foram 

fornecidas mais 684 

unidades. 

Agosto: Fornecidas 

193 unidades. Após 

reclamação foram 

fornecidas mais 707 

unidades. 

Setembro: 

Fornecimento 

integral. 

Etiqueta código de 

barras malote 25,4 x 

66,7 – um – folha 

com 30 etiquetas  

código 6546786-9 875 unidades por 

mês 

Julho e Agosto: 

Fornecimento 

integral. 

Setembro: Não 

houve 

fornecimento. 

Bobina para Mecaf / 

Compact Simples  

código 6551391-7 130 unidades por 

mês 

Julho: Fornecidas 

116 unidades. 

Agosto: Não houve 

fornecimento. Após 

reclamação houve 

fornecimento 

integral.  

Setembro: Não 

houve 

fornecimento. Após 

reclamação houve 
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fornecimento 

integral.  

Ribbon para 

impressora Zebra – 

Modelo S 600  

código 6548366-2 12 unidades por mês Fornecimento 

integral no 

trimestre. 

Etiqueta para código 

de barras – 50 x 150 

mm – 1 Carreira  

código 6548223-8) 40 unidades por mês Julho: Não houve 

fornecimento. Após 

reclamação houve 

fornecimento 

integral. 

Agosto: 

Fornecimento 

integral. 

Setembro: 

Fornecimento de 11 

unidades. 

Fita  para  

impressora  – Black – 

Modelo CMI 600HL  

código 6551690-1 15 unidades por mês Fornecimento 

integral no 

trimestre. 

Fitilho plástico 

reciclado – um – Rolo 

com 1 Kg  

Código 6552199-7 12 unidades Fornecimento 

integral no 

trimestre. 

Papel A4 – 210 x 297 

mm – cor branca  

código 6544056-9 20 unidades Fornecimento 

integral no 

trimestre. 

 

c. Infraestrutura predial 

i. Permanecem aguardando atendimento as seguintes 

solicitações:  

OS Assunto UO 

demandada 

Situação 

22598, 

22599,22600,38414,38416,38418 

 Pintura           DENGE  OS abertas em 

2016 e não 

atendidas 

(pendentes com 

conhecimento 

do supervisor e 

engenheiro 

Flávio) 
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90930 Pintura 

escadas e 

grades 

enferrujadas 

  DENGE OS aberta em 

2018 e 

aguardando 

atendimento. 

 

d. Recursos humanos 

i. Há carência de servidores, pois nos casos de aposentadoria ou 

transferência não há reposição. Equipe reduzida concentra o 

conhecimento das atividades, fato que gera riscos no caso de 

novas aposentadorias ou transferências. 

 

5. Eficácia das ações previstas nas planilhas de análise de riscos; 

a. O DEGEA deverá incluir a falta de água como um dos riscos no 

formulário de análise de riscos. 

 

SAÍDAS 
 

6. Oportunidades de melhoria 

a. O DEGEA deverá discutir internamente os termos de referência para 

contratação de empresas para prestação de serviço de guarda física 

e transporte, bem como de arquivamento, desarquivamento e 

descarte, com o objetivo de aprimorar os procedimentos, incluindo, 

se for o caso, requisitos não previstos na contratação anterior, sem 

alterar o escopo da contratação.  

7. Necessidades de mudança do SGQ/DEGEA 

a. O DEGEA deverá monitorar se as RAD estão devidamente atualizadas 

e proceder eventual revisão, caso seja necessária. 

8. Necessidades de recursos 

a. Softwares e equipamentos de informática 

i. DIOPE e DIGED deverão dar prosseguimento à abertura de 

solicitações visando ao aprimoramento do sistema ARQGER, 

para atender demandas operacionais, para melhoria do 

descarte e melhoria na gestão do acervo permanente. 

b. Materiais e mobiliário 
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i. Os agentes patrimoniais deverão observar os procedimentos 

previstos em RAD no que tange ao controle rotineiro dos 

materiais permanentes. 

ii. O SEAAD deverá monitorar o consumo dos itens essenciais e 

relatar à direção do DEGEA quando houver quantidade 

insuficiente destes em estoque. 

 

 

_______________________________ 

RAS 


