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PORTARIA GDG N.  746  DE 16 SETEMBRO DE 2013. 

 
 

Institui grupo de trabalho para realizar estudos 
que visem implementar melhorias no sistema 
Hermes e dá outras providências. 
 

 

O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo item 13.1, inciso X, alínea “b”, do Manual de Organização da 
Secretaria do Tribunal e considerando no que consta dos processos STJ n. 6.962/2010 e 
STJ n. 11.215/2011, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir grupo de trabalho para realizar estudos que visem à 
implementação de melhorias no Sistema Hermes – malote digital disponibilizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – e sua regulamentação no âmbito do Tribunal. 

Art. 2º O grupo de trabalho será composto pelos seguintes servidores: 

I - Julio Cesar de Andrade Souza, matrícula S055349, coordenador; 

II - Montgomery Wellington Muniz, matrícula S031865, coordenador 
substituto; 

III - Henderson Valluci Pereira Dantas, matrícula S048806; 

IV - Marcelo Pereira Cruvinel, matrícula S042379; 

V - Milton Yukio Nishiyama, matrícula S028694; 

VI - Ney José Maria Lemos da Silva, matrícula S057678; 

VII - Oliomar Rezende de Castro, matrícula S021509; 

VIII - Ronaldo Franche Amorim, matrícula S022971; 

IX - Simone Alves da Silva, matrícula S059697; 

X - Leandra Luzia Rodrigues Medeiros, matrícula S061420. 

Art. 3º Compete ao grupo de trabalho: 

I – elaborar estudos sobre a utilização do Sistema Hermes no âmbito do 
Tribunal; 

II – propor minuta de regulamentação de uso do Sistema Hermes no 
âmbito do Tribunal; 

III – propor alteração da regulamentação expedida pelo CNJ sobre o uso do 
Sistema Hermes; 

IV – sugerir capacitação ou outras ações para aperfeiçoar o uso do Sistema 
Hermes, de acordo com os perfis de uso e as necessidades informacionais. 
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Parágrafo único. As atividades do grupo de trabalho serão supervisionadas 
e patrocinadas pelo Secretário de Documentação, sem prejuízo da subordinação 
hierárquica dos integrantes. 

Art. 4º O grupo de trabalho deverá apresentar relatório preliminar ao 
Secretário de Documentação no prazo de vinte dias da publicação desta portaria, para 
análise dos titulares do Gabinete do Secretário-Geral da Presidência, da Assessoria de 
Modernização e Gestão Estratégica e das Secretarias Judiciária, de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e dos Órgãos Julgadores.  

§ 1º O relatório de que trata o caput deverá conter as necessidades do 
Tribunal e as melhorias identificadas pelo grupo de trabalho.  

§ 2º As autoridades mencionadas no caput terão o prazo de cinco dias para 
a análise do relatório preliminar. 

Art. 5º O grupo de trabalho consolidará os estudos em relatório final, com 
as sugestões da equipe técnica do CNJ, submetendo-o à ratificação das autoridades 
mencionadas no caput do Art. 4º e encaminhando-o ao diretor-geral para deliberação 
superior. 

§ 1º A Presidência do Tribunal encaminhará o relatório final ao CNJ com 
vistas à implementação de melhorias no sistema Hermes. 

§ 2º O grupo de trabalho acompanhará a implantação das melhorias no 
Sistema Hermes. 

Art. 6º O grupo de trabalho será automaticamente dissolvido quando forem 
concluídas as atividades de acompanhamento de que trata o § 2º do art. 5º. 

Art. 7º Fica revogada a Portaria n.733 de 10 de setembro de 2013. 

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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