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

Processos Originados pelo Comitê Gestor Regional da Política
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição

INFORMÁTICA
ASSUNTO

PROCESSO

Avaliação da questão da falta de diagramação dos
mandados impressos para comportá-los em folhas A4, e
sugestão de recomendação de impressão em ambos os
lados do papel
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
Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º GRAU nº 53/2018
solicitando informações sobre a aplicabilidade e
funcionalidade do novo sistema informatizado a ser
adquirido pelo Tribunal de Justiça
Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º GRAU nº 37/2018
solicitando que seja dada ao Comitê, ciência sobre o estudo
para aquisição de novo sistema informatizado, bem como a
possibilidade de manifestação sobre o tema.
Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º GRAU nº 18/2016,
solicitando a criação de página do Comitê Gestor Regional
da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição, no Sítio Virtual do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro.
Solicita informação sobre a existência de Laboratórios de
informática nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio
de Janeiro.
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 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
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SITUAÇÃO

Processo SEI n. 20190631363

EM ANDAMENTO

Processo SEI n. 20190624788

ARQUIVADO

Processo Físico n.
2018-0215150

ARQUIVADO

Processo Físico n.
2018-0167012

ARQUIVADO

Processo Físico n.
2016-114903

ARQUIVADO

Processo Físico n.
2017-0144258

EM ANDAMENTO

Processo Físico n.
2018-0033990

ARQUIVADO

implementação de novas rotinas e, em especial, o processo
eletrônico.

Possibilidade da criação de um local virtual no Portal do
Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau destinado ao recebimento de sugestões,
dúvidas, elogios e/ou reclamações que garantam o
anonimato do usuário

Processo SEI n.
2019-0614854

EM ANDAMENTO

OFICIAIS DE JUSTIÇA
ASSUNTO

PROCESSO

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

Avaliação de recomendação aos magistrados para que
façam constar em todos os mandados que as conduções
coercitivas deverão ser procedidas através de viaturas
policiais

SITUAÇÃO

Processo SEI n. 20190624305

EM ANDAMENTO

Processo SEI n. 20190631371

ARQUIVADO

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

Processo SEI n. 2019-

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

Processo Físico n. 20180054378

ARQUIVADO

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
1963/2015, ou se for o caso, a expedição de um novo aviso
reforçando a obrigatoriedade da intimação eletrônica nos
processos eletrônicos, considerando a permanência de
dúvidas nas serventias de primeiro grau quanto à esta
exigência

Processo Físico n. 20180096651

ARQUIVADO

0624285

ARQUIVADO

CUSTAS PROCESSUAIS
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.
Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º GRAU nº 15/2018
solicitando que a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
analise a conveniência e a oportunidade da adoção de
medidas no que tange às custas processuais
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PROCESSO

SITUAÇÃO

Processo SEI n. 20190624184

ARQUIVADO

Processo Físico n. 20180069997
Processo SEI 2021

ARQUIVADO

0608936

GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO

PROCESSO

SITUAÇÃO

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

Processo SEI n. 20190624165

EM ANDAMENTO

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 SEI n. 20190624297

EM ANDAMENTO

Memorando PRES/COMITÊ DE 1º GRAU nº 02/2019Sugerindo a adoção pelo TJRJ do modelo de movimentação
de magistrados utilizados no MPRJ

Processo SEI n. 20190031341

EM ANDAMENTO

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.

Processo Físico n. 2018015580

EM ANDAMENTO

Encaminha sugestão de análise, quando da criação do novo
cargo de secretário, a possibilidade de inclusão deste cargo
no cômputo do gabinete do magistrado, para evitar perda de
funcionários pelos cartórios

Processo SEI n. 20210696703

EM ANDAMENTO

Encaminha sugestão de análise das necessidades
vivenciadas na primeira instância, principalmente na busca
de ações que visem incentivar e prestigiar a produtividade
dos magistrados e das serventias judiciais.

Processo SEI n. 20210696677

EM ANDAMENTO

Encaminha proposta encaminhada pela serventia de Magé
sugerindo a análise da possibilidade de criação de campo na
página no site do PJERJ destinado a permuta como
atualmente é realizado na justiça do trabalho, além da
possibilidade de realização de concurso de remoção

Processo SEI n. 20200615103

ARQUIVADO

Encaminha proposta de implementação de novo programa
de remoção voluntária, prévia à convocação do novo
concurso para provimento de vagas efetivas

Processo SEI n. 20200615124

ARQUIVADO

Encaminha proposta para realização de estudo para avaliar
a necessidade de instalação de outros polos de perícia
médica

Processo SEI n. 20200615183

ARQUIVADO
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Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º GRAU nº 59/2018,
sugerindo a possibilidade de aumentar o número de vagas
dispostas no programa de estágio remunerado do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Processo Físico n. 20180221415

ARQUIVADO

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

Processo Físico n. 2018015579

ARQUIVADO

Solicita encaminhamento do estudo relativo à aplicação da
Resolução nº 219/2016.

Processo Físico n. 2017170119

ARQUIVADO

Solicita informações sobre as discrepâncias entre o 1º e 2º
Graus de Jurisdição e o nº de Servidores formados em
Direito.

Processo Físico n. 2017144257

ARQUIVADO

Solicita informações sobre o resultado obtido após o
Encontro em Curitiba, bem como, o envio de números
atualizados das lotações de 1º e 2º Graus de Jurisdição.

Processo Físico n. 20180204042

ARQUIVADO

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 Serventia e seus substitutos,
sendo estipulado o prazo impreterível de 90 (noventa) dias
da 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.

Processo Físico n. 20180033989

ARQUIVADO

Minuta de Resolução elaborada pela Exma. Juíza Maria Paula
Gouvea Galhardo, a qual tem por objetivo a qualificação dos
servidores do Primeiro Grau de Jurisdição através do auxílio
educação.

Processo Físico n. 20170199380

ARQUIVADO

Encaminha Memorando PRES/COMITÊ DE 1º GRAU nº
33/2017, solicitando a disponibilização, aos Juízes e
Servidores, de material didático sobre ginástica postural e
Saúde, existente na ESAJ.

Processo Físico n. 20170194633

ARQUIVADO

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 Serventia e seus substitutos,
sendo estipulado o prazo impreterível de 90 (noventa) dias
da 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.

Processo Físico n. 20180033989

ARQUIVADO

CONVÊNIO
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ASSUNTO

PROCESSO

SITUAÇÃO

Memorando PRES/COMITÊ DE 1º GRAU nº 21/2018
solicitando a análise da conveniência da celebração de
convênio entre o PJERJ e a FEBRABAN no sentido de que os
ofícios e alvarás possam ser assinados eletronicamente pelo
Juiz

Processo Físico n.
2018-0106861

ARQUIVADO

Encaminha sugestão apresentada pela 1ª Vara de Família da
Pavuna, para que o Tribunal estude a possibilidade de
celebração de convênio destinado à criação de um portal
para realização de consulta de dados, bem como à
disponibilização de um e-mail institucional para envio de
ofícios.

Processo SEI n. 20200634721

Encaminha proposta de celebração de convênio habitacional
com o banco Bradesco e CEF

Processo SEI n. 20200615167

Proposta de Convênio para compartilhamento de dados de
informações de vínculos empregatícios e obtenção de
extratos de contas vinculadas

Processo Físico n.
2017-0194632
EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

Processo SEI n. 20200615575
EM ANDAMENTO

Processo SEI n. 20210690574

Informações sobre o andamento da proposta de convênio
para acesso ao banco de dados da instituição, para obtenção
de informações sobre beneficiários

Processo SEI n. 20210690547

EM ANDAMENTO

Proposta de ampliação do convênio existente com o SPC e
SERASA, permitindo além das consultas de endereço, o
acesso à base de dados de inscrição de devedores.

Processo SEI n. 20210690556

EM ANDAMENTO

ERGONOMIA
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
Memorando PRES/COMITÊ 1º GRAU nº 06/2020, o conteúdo
programático do curso de fundamentos de ergonomia
proposto pelo Departamento de Saúde, bem como as atas
das mencionadas reuniões, indexadas sob o nº 0473520,
0473571, 0473585 e 0473608
Encaminha pesquisa realizada pelo Comitê Gestor Regional
da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição acerca das necessidades de materiais
ergonômicos

PROCESSO

SITUAÇÃO

Processo SEI n. 20190624275

ARQUIVADO

Processo SEI n. 20200615146

ARQUIVADO

Processo SEI n. 20200614995

EM ANDAMENTO

LOGÍSTICA (Mobiliários, Obras, Consertos)
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ASSUNTO

PROCESSO

SITUAÇÃO

Consolidação das respostas da instalação de equipamentos
de TV nas Direções dos Fóruns em locais públicos e com
grande movimentação de pessoas

Processo SEI n. 20190631348

EM ANDAMENTO

Encaminha Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º GRAU nº
34/2017, solicitando informações quanto à disponibilidade
de fornecimento de cadeiras novas para o 1º Grau de
Jurisdição.

Processo Físico n. 20170194634

Solicita informações sobre o certame licitatório para
aquisição de lâmpadas, bem como do resultado de
verificação de especificações relativa à aquisição das
poltronas giratórias

Expediente 20180204043
Juntado ao Processo
2017-0194634

ARQUIVADO

DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO REMANESCENTE
ASSUNTO

PROCESSO

SITUAÇÃO

Proposta de digitalização e virtualização do acervo
remanescente nas serventias de primeiro grau,
especialmente as localizadas nas Comarcas do Interior.

Processo SEI n. 20210668589

ARQUIVADO

DIVERSOS
TEMA

ASSUNTO

PROCESSO

SITUAÇÃO

SEPARAÇÃO DAS
VARAS DA INFÃNCIA,
JUVENTUDE E IDOSO

Avaliação da questão da falta de diagramação
dos mandados impressos para comportá-los
em folhas A4, e sugestão de recomendação de
impressão em ambos os lados do papel

Processo SEI n.
2020-0608972

EM
ANDAMENTO

Alteração na contagem dos prazos para os
processos paralisados

Processo SEI n.
2019-0614922

ARQUIVADO

Processo SEI n.
Alteração na
contagem dos prazos

Inclusão de Membro
do Comitê na COGEP
E COPAE

Uniformização da contagem de prazos nos
sistemas informatizados do Tribunal de Justiça
(DCP e PJe), de modo que os prazos para
magistrados e para as serventias judiciais
sejam igualmente contados, como já vem
sendo realizado nas estatísticas fornecidas
pelo DEIGE.
Memorando PRES/ COMITÊ DE 1º GRAU nº
22/2018 solicitando a inclusão de um membro
do Comitê Gestor Regional da Política de
Atenção ao Primeiro Grau de Jurisdição na
COGEP e COPAE
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2021-0690560
(COMAQ)
Processo SEI n.
2021-0690568
(DGTEC)
Processo Físico n.
2018-106862

EM
ANDAMENTO

ARQUIVADO

Reembolso de custos
de interposição de
recursos

Possibilidade de reembolso dos custos de
interposição de recursos administrativos
providos

Processo SEI n.
2019-0614962

ARQUIVADO

Redimensionamento
do sistema de
postagem

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

Processo SEI n.
2019-0615458

ARQUIVADO

Adequação de
comarcas e Nurs e
divisão de trabalho
realizados nos
Plantões Judiciários

Encaminha Memorando PRES/COMITÊ DE 1º
GRAU nº 40/2017 à CGJ, enviando repostas
apresentadas a questionamento sobre
adequação de Comarcas e NUR e divisão de
trabalho realizado nos Plantões Judiciários.

Processo Físico n.
2017-210147

ARQUIVADO

Estudo dos valores
destinados ao
Primeiro Grau de
Jurisdição

Solicitação à DGLOG de um estudo, com vistas
a quantificar os recursos investidos no
Primeiro Grau de Jurisdição (Móveis e
materiais de consumo)

Processo SEI n.
2019-0624259

ARQUIVADO

Agradecimentos

Agradecimentos pelo empenho na resolução
das demandas encaminhadas por este comitê,
em especial pela edição do Provimento
68/2021. (Condução Coercitiva)

Processo SEI n.
2021-0690536

EM
ANDAMENTO
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