Você sabe o que é Gestão do Conhecimento?
Se não sabe, é importante passar a saber, uma vez que na nova estrutura do TJRJ o DEGEA
está subordinado diretamente à DGCON, Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento. A Gestão do
Conhecimento pode ser definida como a criação de rotinas e sistemas para que todo o conhecimento
adquirido num determinado ambiente cresça e seja compartilhado. Uma importante função sua é
explicitar, registrar e disseminar por toda a organização maneiras de fazer que estejam restritas a
indivíduos, de forma a proporcionar a geração de novos conhecimentos.
O conceito de GC no TJERJ foi introduzido a partir da Resolução nº. 15/2003, de 04/12/2003
(Órgão Especial) que, entre outras medidas, criou a já mencionada Diretoria Geral de Gestão do
Conhecimento – DGCON.
Antes disso, diversos gestores do Tribunal já aplicavam, ainda que intuitivamente, técnicas de
GC. Agora, porém, com a instituição de um órgão coordenador estas iniciativas poderão ser
disseminadas e enriquecidas pelas demais unidades, facilitando a implementação dos objetivos
organizacionais e propiciando a melhoria contínua dos serviços prestados aos cidadãos.
As ferramentas de GC dão ênfase à participação dos “trabalhadores do saber”, aqueles que
compartilham seus conhecimentos e que estão conscientes de que ainda há sempre algo a aprender.
Também possibilitam maior eficácia na integração entre as equipes, na padronização das rotinas de
trabalho e no relacionamento com o cidadão-usuário. Segue abaixo a estrutura desta Diretoria Geral.
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TJ na TV – Direito e Avesso
Já está no ar o primeiro programa de TV em canal aberto de um Tribunal Estadual brasileiro.
O programa semanal, denominado Direito e Avesso, começou a ser veiculado no dia 8 de fevereiro,
às 10h da manhã, na TV Record. Segundo o Desembargador Miguel Pachá, Presidente do TJRJ, o
objetivo do programa “é prestar contas à sociedade do que estamos fazendo, é aproximar a Justiça
da população”. Além disso, o programa pretende mostrar à sociedade como funciona a Justiça
brasileira.
Alternativamente, o programa será exibido também às quartas-feiras (às 16:00h) e às quintasfeiras (às 18:30h) na TV Justiça, canal de TV por assinatura.

Reunião da Comissão Permanente de Avaliação Documental – Atividade Fim
Acontecerá no próximo 19 de março a reunião da Comissão Permanente de Avaliação
Documental – Atividade Fim. Nesta reunião serão discutidas, entre outras, questões referentes ao
acervo extrajudicial e à determinação do novo Código Civil que altera o prazo de prescrição dos
processos para 10 anos. Igualmente importante será a discussão referente aos prazos de guarda dos
processos oriundos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
A CPAD é composta por 13 membros efetivos, Juízes de Direito, incluindo um Juiz Auxiliar da
Presidência e um Juiz Auxiliar da CGJ. Além destes, há ainda 4 membros auxiliares, incluindo os
funcionários do DEGEA Márcio Ronaldo Leitão Teixeira e Maria Rosa Torres Susana. O DEGEA,
como Secretaria Técnico-Administrativa da CPAD, organiza e planeja as reuniões desta Comissão.

Encontro sobre a 2ª edição do Código de Classificação de Documentos e da
Tabela de Temporalidade
O DEGEA realizou, nos dias 19 e 28 de janeiro do corrente, reuniões com servidores do
Departamento nas quais foram ministradas pela servidora Maria Rosa Torres Susana orientações
para a aplicação da 2ª edição do Código de Classificação de Documentos e da Tabela de
Temporalidade. As reuniões contaram também com a participação do Responsável pelo DEGEA,
Márcio Ronaldo Leitão Teixeira, que fez a abertura dos procedimentos. A primeira reunião superou
nossas melhores expectativas. Já a segunda foi, infelizmente, afetada por diversos problemas
logísticos que, por exemplo, impediram a projeção do material multimídia preparado pelos
organizadores.

Rio Bonito

Recursos humanos

Foi finalizada a transferência do acervo
arquivísticos de Rio Bonito para Itaipava.
Conforme divulgado em edição anterior, a equipe
e o acervo tiveram que ser transferidos para o
Serviço de Arquivo de Itaipava devido às obras
que serão iniciadas em Rio Bonito. No momento,
a equipe está cadastrando o acervo no sistema
ARQGER, que permite a localização dos maços.
Este procedimento, que será terminado
brevemente, agilizará em muito a rotina de
desarquivamento de processos.

O DEGEA realizou recentemente um
levantamento dos recursos humanos do
Departamento. Os dados levantados já estão
sendo inseridos no banco de dados criado para
este fim. Para complementar estas informações,
solicitaremos à Escola de Administração
Judiciária o levantamento dos cursos que os
funcionários do DEGEA lá fizeram.
Solicitamos aos funcionários, a propósito,
que não deixem de manter seus dados
atualizados. Informações sobre novos cursos
realizados ou quaisquer outras informações
pertinentes devem ser encaminhadas para a
Divisão de Gestão de Documentos, no ramal
2957 (Edimilson).

O DEGEA na EMERJ
O TJRJ tem atualmente o projeto de implantar sistemas de gestão conforme a norma NBR ISO
9001:2000. Este projeto terá início com a 18ª Câmara Cível, com a 18ª Vara Cível e com a Escola de
Magistratura (EMERJ), de acordo com o Ato Executivo 340/2004. O DEGEA está imbuído da missão
de colaborar neste esforço suprindo apoio técnico. Neste sentido, o Departamento está atualmente
organizando o acervo arquivístico da EMERJ utilizando as técnicas arquivísticas mais avançadas.

