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Conselho Nacional de Justiça 

 

 
Comissão Permanente 

de 
Tecnologia da Informatização e Infraestrutura 

 
 

Memória de Reunião 

 

PAUTA Assuntos Diversos 
 

DATA/LOCAL: 15 de fevereiro de 2012  Sala de Reunião da Secretaria-Geral 
- 

PARTICIPANTES: 
GILBERTO 
MARTINS 

Conselheiro e membro da Comissão 

SÍLVIO ROCHA Conselheiro e membro da Comissão 
 

WELLINGTON 
SARAIVA 

Conselheiro e membro da Comissão 

MARIVALDO 
DANTAS 

Juiz Auxiliar da Presidência 

PAULO CRISTOVÃO Juiz Auxiliar da Presidência 
 

OLÍVIO BALBINO Diretor do Departamento de TI 
 

ADRIENE 
DOMINGUES 

Assessora do CNJ 

 
 
QUESTÕES TRATADAS: 
Cálculo da 
produtividade para 
fins de promoção dos 
juízes 
 

- Conselheiro Silvio propôs que seja desenvolvido projeto para cálculo 
da produtividade para fins de promoção dos juízes 

Malote Digital e sua 
utilização 

- O Juiz Sérgio Tejada, do TRF4, sugeriu que a Resolução 100 seja 
alterada para permitir que os tribunais recusem comunicações do 
Judiciário fora do malote digital. 
- Obrigatoriedade do envio de Cartas Precatórias por Malote Digital 
- Dificuldade constatada: nem todas as unidades dos Tribunais estão 
cadastradas no sistema de malote digital; 
- Solução encontrada: prazo para os Tribunais que cadastrem todas as 
suas unidades; 
- Ficou acordado que será proposta ao Plenário, pela Comissão, a 
alteração da Resolução nº 100; 



 2

Curso para os 
Conselheiros sobre os 
Sistemas do CNJ 

- Foi destacada pelos Conselheiros membros da Comissão a 
importância de uma reunião com todos os Conselheiros sobre os 
Sistemas de Informática do em uso no CNJ; 
- Deliberou-se que no dia 27 próximo será feito convite, na reunião 
administrativa para que todos os Conselheiros se reúnam no dia 14 de 
março para apresentação de todos os sistemas de informática; 

Implantação do PJe 
no CNJ 

 - Foi informado aos Conselheiros que  em dezembro último o CNJ 
firmou termo de cooperação com o CNMP (Acordo de Cooperação 
Técnica Nº 059/2011 para que fosse implantado naquele Órgão o PJe; 
- Informou-se que em virtude do Acordo foi elaborado cronograma em 
que ficou prevista a data de 20 de março de 2012 para o lançamento do 
PJE no CNJ e no CNMP 
- Informou-se que o cronograma, no CNJ está em atraso e que a 
implantação só poderá ser realizada de forma conjunta 
- Deliberou-se a necessidade de priorização deste Projeto com a 
implantação do sistema PJE no CNJ. 

Coordenadoria de 
Processo Eletrônico 

-O Departamento de Tecnologia da Informação solicitou a implantação 
de Coordenadoria de Processo Eletrônico e, para tanto, a cessão de uma 
CJ2; 
- Ficou consignado que a importância da Coordenadoria é dar solução 
de continuidade aos projetos de procedimentos eletrônicos no CNJ. 
- Ficou deliberado que a Comissão fará pedido formal a Presidência do 
CNJ neste sentido 

Instalação do Sistema 
Push no E-CNJ 

- Foi salientada pelo Conselheiro Wellington Saraiva a necessidade de 
se viabilizar o sistema Push nos processos em trâmite no E-CNJ; 
- O sistema Push é largamente utilizado nos Tribunais de modo a enviar 
automaticamente a cadastrados no serviço mensagem de e-mail com 
informações sobre os processos movimentados ou que geraram 
publicação nos expedientes dos Tribunais e facilita o acompanhamento 
dos processos 
 - Foi acordado que se instituirá a melhoria no sistema. 

Doações do CNJ aos  
Tribunais 

- Os Juízes Auxiliares informaram aos Conselheiros sobre a política de 
doações de equipamentos aos Tribunais 
- Foi informado que o CNJ está fiscalizando as doações feitas aos 
Tribunais e que se apuraram casos de Tribunais que não possuíam 
controle patrimonial sobre os bens doados pelo CNJ; 
- Informou-se que foram vetadas novas doações nos casos em que os 
Tribunais que não lograram em localizar ao menos 90% do valor dos 
equipamentos anteriormente doados; 
- Os Juízes Auxiliares e a Comissão de TI propuseram medida para que 
as doações do CNJ aos Tribunais fiquem também condicionadas ao 
cumprimento das Resoluções nº 46 e 65 do CNJ que cuidam, 
respectivamente de tabelas processuais unificadas e numeração única de 
processos; 
- Informou-se que, na prática, os Tribunais que não cumprirem as 
Resoluções indicadas teriam reduzida a capacidade de recebimento de 
doações no percentual de 50%; 
- Deliberou-se, de forma unânime, que a medida da restrição das 
doações aos Tribunais inadimplentes no cumprimento das resoluções 
poderá ser adotada; 
- Deliberou-se que a Comissão fará uma consulta ao Controle Interno 
do CNJ para que seja informado o andamento dos procedimentos que 
foram instaurados para a apuração do “desaparecimento” dos 
equipamentos doados; 
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Controle Patrimonial 
dos Tribunais 

- Deliberou-se que será convidada a Diretora do Controle Interno para 
comparecer na próxima reunião da Comissão, a fim de que esclareça 
sobre o sistema de controle patrimonial dos Tribunais, especialmente os 
que recebem doações do CNJ; 
 

Orçamento para os 
Projetos da 
Tecnologia da 
Informação previstos 
para 2012 

- Os Juízes Auxiliares informaram aos Conselheiros sobre as previsões 
orçamentárias para o corrente ano quanto aos programas e projetos da 
área de TI; 
- Deliberou-se que será enviado aos Conselheiros o detalhamento de 
todos os projetos em curso e previstos no CNJ na área de TI; 
- Deliberou-se que no dia 27 de fevereiro às 15 hs será feita nova 
reunião da Comissão, exclusivamente para cuidar da aprovação dos 
projetos da TI. 
 

Transição da 
Presidência CNJ 

- informou-se sobre a importância da solução de continuidade com 
relação aos projetos de informática do CNJ 
- Deliberou-se que será solicitado a Presidência do CNJ convite à 
equipe de transição do Ministro Ayres Brito, para a participação, como 
ouvintes, das reuniões da Comissão de Informática. 
 

Cronograma de 
Reuniões 

Estabeleceu-se o cronograma das próximas reuniões do primeiro 
semestre de 2012 da seguinte forma: 
* 14 de março às 10 hs 
* 11 de abril às 10 hs 
* 09 de maio às 10 hs 
* 06 de junho às 10 hs 
* 04 de julho às 10 hs 
 

 
DELIBERAÇÕES 

RESPONSÁVEL TAREFA PRAZO 
Dr. Olívio DTI 01) Apresentar minuta do projeto de desenvolvimento de 

sistema de cálculo de produtividade para fins de promoção 
de magistrado a ser utilizado pelos Tribunais; 
02) Envio de projetos em curso e previstos relativos a TI aos 
Conselheiros; 
03) Instalação do Sistema Push no E-CNJ 
04) Apresentar minuta de ofício quanto ao pedido de 
instalação da Coordenadoria de Processos Eletrônicos e o 
pedido de uma CJ2; 
05) Criar o e.mail da Comissão de Informática com os 
participantes desta reunião e os demais interessados: G-

CPTI 

 

 

Conselheiro 
Wellington 

01) Acompanhar a implantação do projeto piloto de 
instalação do PJe/CNJ em seu gabinete; 
 

 

Dr. Marivaldo e 
Dr. Paulo 
Cristóvão 

01) Apresentar minuta de alteração da Resolução nº 
100/2009; 
02) Cobrar do Giscard as tabelas de classe e assunto do E-
CNJ; 
03) Preparar minuta de ofício informado aos Tribunais da 
deliberação da Comissão quanto a restrição de doações 
quando constatada a inadimplência no cumprimento de 
Resoluções do CNJ;  
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04) Preparar a apresentação dos sistemas do CNJ para os 
Conselheiros para o dia 14 de março; 

Adriene 01) Marcar as próximas reuniões da Comissão, inclusive a 
reunião do dia 27 próximo; 
02) Preparar minuta de Ofício com o convite à Diretora do 
Controle Interno para a próxima reunião da TI do dia 14 de 
março; 
03) Preparar minuta de Ofício ao Controle Interno para 
verificar o andamento dos procedimentos que cuidam da 
localização dos equipamentos doados; 

 

 
Nada mais havendo a consignar, de ordem do Exmo. Sr. membro da Comissão, lavrou a 
presente ata o(a) servidor(a) do Conselho Nacional de Justiça, conforme assinado. 
 
 

Brasília (DF),15 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

____________________________________________ 
Adriene Domingues Costa 

Assessora do CNJ/Secretária da Comissão de Informática 
 
 
 
 


