Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Gabinete da Presidência (GABPRES)
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento (DEGEP)
Divisão de Apoio e Assessoramento Técnico aos Órgãos Colegiados
Administrativos (DICOL)

Processos Originados pelo COMITÊ
EM ANDAMENTO
TEMA

DCP

Assédio Moral

ASSUNTO
Assunto: Possibilidade da criação de campo
específico dentro do sistema DCP que indique
os dias em que os expedientes foram
suspensos nos últimos 30 dias, visando a
contagem de prazo
Assunto:
Sugestão
da
realização
de
campanhas institucionais de modo a prevenir
os possíveis casos de assédio moral e
conscientizar o serventuário ou colaborador
sobre as situações que realmente são
consideradas como “assédio moral”

PROCESSO

DATA DA
AUTUAÇÃO

2019-0624788

08/11/2019

2019-0624297

06/11/2019

Intimação dos autores
assistidos pela DPGE

Assunto: Avaliação estadual das comarcas que
requerem que as intimações dos autores
assistidos pela Defensoria Pública sejam
realizadas por meio de um oficial de justiça

2019-0624285

06/11/2019

Intimação eletrônica por
aplicativo de mensagem

Assunto: Estudo e manifestações sobre a
questão da previsão de intimação eletrônica
por meio de aplicativo de mensagem

2019-0624305

06/11/2019

2019-0624275

06/11/2019

2019-0624259

06/11/2019

2019-0624184

06/11/2019

Ergonomia

Estudo dos valores
destinados ao Primeiro
Grau de Jurisdição

Custas processuais

Assunto: Solicitação ao DESAU de envio da
lista dos mobiliários ergonômicos disponíveis
no Poder Judiciário, e caso o Departamento
não possua, solicitar sua elaboração para que
possa ser divulgado
Assunto: Solicitação à DGLOG de um estudo,
com vistas a quantificar os recursos investidos
no Primeiro Grau de Jurisdição (Móveis e
materiais de consumo)
Assunto: Solicita que a Divisão de Custas e
Informações (DICIN) avalie os sistemas de
simplificação de custas adotados pelos
Tribunais do País, em busca de práticas
adotadas e consideradas positivas.

Valorização de
Serventuários

Assunto:
Valorização e
motivação
dos
Serventuários - Possibilidade de venda de
férias e licenças

2019-0624165

06/11/2019

Redimensionamento do
sistema de postagem

Assunto: Redimensionamento no sistema de
postagem permitindo a destinação de cotas
para diversas competências

2019-0615458

20/09/2019
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Alteração na contagem
dos prazos

Reembolso de custos de
interposição de recursos

Assunto: Alteração na contagem dos prazos
para os processos paralisados

2019-0614922

20/09/2019

Assunto: Possibilidade de
custos
de
interposição
administrativos providos

2019-0614962

18/09/2019

reembolso dos
de
recursos

Assunto: Possibilidade da criação de um local
virtual no Portal do Comitê Gestor Regional da
Modificação do Portal do Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau
2019-0614854
Comitê
destinado ao recebimento de sugestões,
dúvidas, elogios e/ou reclamações que
garantam o anonimato do usuário
Assunto: Memorando PRES/COMITÊ DE 1º
Sistema de Movimentação GRAU nº 02/2019- Sugerindo a adoção pelo
2019-0031341
de magistrados
TJRJ do modelo de movimentação de
magistrados utilizados no MPRJ
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
GRAU nº 03/2019, encaminhando pesquisa
realizada com magistrados e serventias do 1º 2019-0019615
Grau de Jurisdição ao novo Presidente do
Necessidades do 1º Grau Tribunal.
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
GRAU nº 58/2018, encaminhando pesquisa
2018-0221416
realizada com magistrados e serventias do 1º
Grau de Jurisdição
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
Aumento de vagas no
GRAU nº 59/2018, sugerindo a possibilidade
programa de estágio
de aumentar o número de vagas dispostas no 2018-0221415
remunerado
programa de estágio remunerado do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
Inclusão de Membro do GRAU nº 22/2018 solicitando a inclusão de um
Comitê na COGEP E
membro do Comitê Gestor Regional da Política 2018-0106862
COPAE
de Atenção ao Primeiro Grau de Jurisdição na
COGEP e COPAE
Assunto: Memorando PRES/COMITÊ DE 1º
GRAU nº 21/2018 solicitando a análise da
Celebração de Convênio conveniência da celebração de convênio entre
2018-0106861
com entidades
o PJERJ e a FEBRABAN no sentido de que os
ofícios e alvarás possam ser assinados
eletronicamente pelo Juiz
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
GRAU nº 15/2018 solicitando que a Egrégia
Custas Processuais
Corregedoria Geral da Justiça analise a 2018-0069997
conveniência e a oportunidade da adoção de
medidas no que tange às custas processuais
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18/09/2019

19/02/2019

01/02/2019

14/11/2018

14/11/2018

21/06/2018

21/06/2018

26/04/2018

Disponibilização de
videoaulas e criação de
Suporte Técnico e fórum
virtual no sistema DCP

Assunto: Memorando PRES-COMITÊ DE 1º
GRAU nº 08/2018 solicitando que seja
avaliada, pelo CGTIC: (a) a possibilidade de
disponibilização de videoaulas com o objetivo
de capacitar os usuários sempre que ocorrer
alterações/adequações
nos
sistemas
informatizados utilizados pela 1ª Instância,
com link para esclarecimentos; (b) a criação
2018-0033990
de um Suporte Técnico, composto por pessoas
capacitadas nos sistemas; (c) criação de fórum
virtual, no qual Servidores possam trocar
informações, expor suas dúvidas e apresentar
sugestões. Por fim, ratificar a importância em
disponibilizar
capacitação
prévia
à
implementação de novas rotinas e, em
especial, o processo eletrônico.

02/03/2018

Assunto:
Encaminha
Memorando
PRES/
Licenças, Afastamentos e
COMITÊ DE 1º GRAU nº 01/2018, solicitando
Aposentadorias
que a DGPES disponibilize dados referentes a
decorrentes de lesões
licenças afastamentos e
aposentadorias
laborais
decorrentes de lesões laborais.

2018-015579

31/01/2018

Assunto:
Encaminha
Memorando
PRES/
COMITÊ DE 1º GRAU nº 02/2018, solicitando
estudo, pela DGPES, sobre a possibilidade de
alteração do Ato Normativo nº 26/2009.

2018-015580

31/01/2018

Distribuição de
Servidores, de cargos em
Assunto: Solicita encaminhamento do estudo
comissão e funções de
relativo à aplicação da Resolução nº 219/2016.
confiança nos órgãos do
PJERJ de 1º e 2º graus

2017-170119

05/10/2017

Férias dos Servidores

Assunto: Solicita informações sobre as
Discrepâncias entre o 1º e
discrepâncias entre o 1º e 2º Graus de
2º grau e nº de servidores
2017-0144257
Jurisdição e o nº de Servidores formados em
formados em direito
Direito.

24/08/2017

Assunto: Encaminha sugestão apresentada
pela 1ª Vara de Família da Pavuna,
considerando o deliberado na reunião do dia
19.09.2017, para que o Tribunal estude a 2017-0194632
possibilidade de implementá-la através de
convênio com a Caixa Econômica Federal e o
INSS.

16/11/2017

Laboratório de
Assunto: Solicita informação sobre a existência
informática nos fóruns do de Laboratórios de informática nos Fóruns do 2017-0144258
PJERJ
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

24/08/2017

Criação de Portal para
consultas/disponibilização
de e-mail institucional
para envio de ofícios
expedidos
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Processos Originados pelo COMITÊ
ARQUIVADOS
TEMA
Trabalho para o
aperfeiçoamento dos
oficiais de Justiça

ASSUNTO

PROCESSO

Assunto: Aperfeiçoamento do cumprimento
dos atos judiciais realizados pelos Oficiais de 2018-0054378
Justiça

Assunto:
Encaminha
Memorando
PRES/
COMITÊ DE 1º GRAU nº 34/2017, solicitando
informações quanto à disponibilidade de 2017-0194634
fornecimento de cadeiras novas para o 1º
Cadeiras Novas para o 1º Grau de Jurisdição.
Expediente
Grau de Jurisdição
Assunto: Solicita informações sobre o certame
licitatório para aquisição de lâmpadas, bem 2018-0204043
como do resultado de verificação de
Juntado ao
especificações relativa à aquisição das Processo 2017poltronas giratórias
0194634
Assunto:
Solicita
informações
sobre
o
resultado obtido após o Encontro em Curitiba,
Estudo de lotações
2018-0204042
bem como, o envio de números atualizados
das lotações de 1º e 2º Graus de Jurisdição.
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
GRAU nº 53/2018 solicitando informações
Informações sobre novo
sobre a aplicabilidade e funcionalidade do 2018-0215150
sistema informatizado
novo sistema informatizado a ser adquirido
pelo Tribunal de Justiça
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
Estudo sobre a aquisição GRAU nº 37/2018 solicitando que seja dada ao
de novo sistema
Comitê, ciência sobre o estudo para aquisição 2018-0167012
informatizado
de novo sistema informatizado, bem como a
possibilidade de manifestação sobre o tema.
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
GRAU nº 20/2018 solicitando que a Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça analise a
possibilidade de republicação do Aviso CGJ nº
Obrigatoriedade da
1963/2015, ou se for o caso, a expedição de
Intimação eletrônica nos
2018-0096651
um novo aviso reforçando a obrigatoriedade
processos eletrônicos
da intimação eletrônica nos processos
eletrônicos, considerando a permanência de
dúvidas nas serventias de
primeiro grau
quanto à esta exigência
Assunto: Memorando PRES/COMITÊ DE 1º
GRAU
nº
09/2018
solicitando
a
disponibilização de curso de Capacitação em
Gestão, em caráter permanente e obrigatório,
tendo como público alvo todos os Chefes de
Disponibilização de Curso Serventia e seus substitutos, sendo estipulado
de capacitação em
o prazo impreterível de 90 (noventa) dias da 2018-0033989
Gestão
data da designação do servidor para a função
de Chefe de serventia ou de Substituto, para a
realização do curso. E no caso de
disponibilidade de vagas, a capacitação
deverá ser oferecida àqueles que tiverem
interesse na especialização prévia.
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DATA DA
AUTUAÇÃO
04/04/2018

16/11/2017

23/10/2018

23/10/2018

16/01/2019

05/09/2018

06/06/2018

02/03/2018

Adequação de comarcas e
Nurs e divisão de trabalho
realizados nos Plantões
Judiciários
Qualificação dos
Servidores do 1º Grau
através do auxílio
educação
Ginástica Postural e
Saúde

Criação de página do
Comitê no sítio do TJRJ

Assunto: Encaminha Memorando PRES/COMITÊ
DE 1º GRAU nº 40/2017 à CGJ, enviando
repostas apresentadas a questionamento
2017-0210147
sobre adequação de Comarcas e Nur’s e
divisão de trabalho realizado nos Plantões
Judiciários.
Assunto: Minuta de Resolução elaborada pela
Exma. Juíza Maria Paula Gouvea Galhardo, a
qual tem por objetivo a qualificação dos 2017-0199380
servidores do Primeiro Grau de Jurisdição
através do auxílio educação.
Assunto: Encaminha Memorando PRES/COMITÊ
DE 1º GRAU nº 33/2017, solicitando a
disponibilização, aos Juízes e Servidores, de 2017-0194633
material didático sobre ginástica postural e
Saúde, existente na ESAJ.
Assunto: Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º
GRAU nº 18/2016, solicitando a criação de
página do Comitê Gestor Regional da Política
2016-114903
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição, no Sítio Virtual do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
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12/12/2017

24/11/2017

16/11/2017

01/07/2016

