CONCURSO DE PRÁTICAS EXITOSAS

UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR EVERNOTE
PARA CADASTRAR OS ASSISTIDOS E SEUS PROCESSOS
RIO DE JANEIRO

________________________________________________________
Titular na 28ª DP do NUSPEN, atendendo a cadeia pública Paulo Roberto Rocha e o presídio Nilton
Dias Moreira, a Defensora Pública Silvia Maria de Sequeira, apresenta, no presente documento, as
vantagens do programa Evernote.
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1. Descrição objetiva

O Evernote é um programa de computador disponível que funciona como um banco
de dados on e off-line. Ele organiza, através de ferramentas práticas, qualquer
informação ali introduzida. Nos últimos cinco anos, o Núcleo do Sistema Penitenciário
– NUSPEN – da Defensoria Pública do Rio de Janeiro têm se utilizado da versão
gratuita da Plataforma para cadastro dos presos, seus processos, atendimentos e
providências a serem tomadas.
É com esse programa, também, que a Defensora Pública, Silvia Sequeira, realiza a
gestão de controle dos direitos dos presos de forma bastante eficaz, trazendo
celeridade aos processos.
Diante da falta de plataforma própria da Defensoria Pública fluminense para catalogar
e gerenciar informações, a autora da prática tomou a iniciativa de otimizar seu
trabalho através da ferramenta. Com sucesso, a prática se espalhou entre outros
Defensores Públicos do Órgão e até mesmo entre colegas de outros órgãos, que
também abandonaram as fichas de papel.
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2. Descrição Metodológica

Quando ainda atuava nos hospitais penais (cinco), uma das grandes dificuldades do
trabalho começava em localizar em qual hospital o assistido se encontrava. À época,
sem qualquer tecnologia, cada hospital tinha uma pasta com as fichas de papel dos
presos.
Foi então que um funcionário recém-contratado da Defensoria Pública, proveniente
do primeiro concurso do quadro de apoio – THIAGO ALVES DE ALMEIDA – foi
trabalhar conosco. Jovem, não se conformava com aquela forma de atuar.
Já havíamos testado outro programa, mas o abandonamos por não conseguirmos
visualizar ali as providências a serem tombadas de forma prática. Assim, acabamos
retornado às fichas de papel. Ainda inconformado, nosso funcionário pesquisou,
encontrou e nos apresentou o Evernote. Hoje, dentro da plataforma, temos 1.195
processos da cadeia pública Paulo Roberto e 1.698 do presídio Milton Dias.
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O que é necessário para utilizar a plataforma em seu computador?
 Basta fazer o download do programa gratuitamente na internet. Então, é só
cadastrar e – mail e conta.
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 Depois de baixado, o programa já estará pronto para criar fichas e notas a fim

de organizar o trabalho. As fichas podem ter a forma que o usuário preferir, com
a possibilidade de criar vários blocos de notas.
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 No nosso caso, inserimos todas as informações dos assistidos que estão na

cadeia pública Paulo Roberto Rocha e no presídio Nilton Dias Moreira que,
hoje, já somam milhares de notas. Passamos, assim, a poder localizar a
situação de um assistido apenas digitando o seu nome. Anotamos todas as
providências já tomadas, os prazos para efetuar os pedidos e as pendências a
serem feitas.
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 Para organizar tanta informação, utilizamos as etiquetas. Elas possibilitam a
divisão das fases dos processos e das providências a serem tomadas, por
exemplo: ao clicar na etiqueta peticionar, todas as notas que anotamos a
necessidade de peticionar apareceram listadas. Assim, controlamos melhor os
prazos e os pedidos formulados. E caso seja necessário, podemos listar de
modo rápido a lista referente a qualquer etiqueta (ex. assistido com pedido de
progressão de regime).

Exemplo:
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 É importante salientar que o programa pode ser utilizado por mais de uma
pessoa. Tanto Defensor quanto estagiários podem inserir dados dos presos ao
mesmo tempo. Caso um documento seja modificado por mais de um usuário,
todas as alterações são salvas em notas diferentes chamadas de conflito para
que possam posteriormente ser unificadas.

 Criamos também um bloco de notas em que salvamos todos os principais

modelos de peças que usamos, o que facilita o trabalho dos estagiários e
funcionários.
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 A funcionalidade da plataforma permite compartilhar blocos/cadernos de notas
com outros usuários, além de enviar notas por e-mail, de modo que outro colega
possa aproveitar todas as informações já lançadas.
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 Outra vantagem é que o programa insere link a partir do número do processo,
acessando de forma direta o site do TJ.
Link dentro da plataforma:
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 Acreditamos que a utilização do Evernote, enquanto as Defensorias não
tiverem seu próprio programa de computador facilitaria o trabalho de todos os
Defensores, poupando tempo, garantindo uma maior produtividade e qualidade
de serviço.

3. Recursos envolvidos
 Não há necessidade de qualquer recurso visto que a versão gratuita atende as
necessidades, a versão premium que é paga possibilidade um maior banco de
dados tem baixo custo, mas ambas têm os mesmos recursos. Além do mais
existem na internet cursos on line grátis sobre a sua utilização.
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Autores da Proposta:
Thiago Alves de Almeida - ex-funcionário da Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro
Silvia Maria de Sequeira – Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro
- Mat. 860.764-0
Tel. (021) 9960 8190
E-mail: smsequeira@hotmail.com
Nuspen – Núcleo do Sistema Penitenciário - Nucapp
Av. Marechal Câmara, 171 - 7º andar – Centro Rio de Janeiro – Tel.
(021) 2333-4134
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