
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

ATO CONJUNTO Nº 0209/2010 - PRES/CGj.

Institui e regulamenta a comunicação, oficial
e de mero expediente, por meio eletrônico,
no âmbito da justiça do Estado do Amapá,
entre seus órgãos e entre estes e outros
órgãos do Poder judiciário e dá outras
providências.

Os Desembargadores DÔGlAS EVANGELlSTA RMAOS,
Presidente do Tribunal de justiça do Estado do Amapá, e MÁRIO
GURTYEV DE QUEIROZ, Corregedor-Geral da justiça do Estado do
Amapá, no uso das atribuições que Ihes são conferidas pelos arts. 14,
inciso I, e 16, inciso li, do Decreto (N) nº 069/91, e arts. 26, inciso XLII,
e 30, inciso li, d~ Resolução nº 006/2003 (RITjAP);

CONSIDERANDO a Resolução 100 do Conselho Nacional
de justiça, datada de 24 de novembro de 2009, que dispõe sobre a
comunicação oficial e de mero expediente entre órgãos administrativos e
jurisdicionais integrantes do Poder judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a utilização
do Sistema Hermes - Malote Digital nas Unidades Organizacionais
vinculadas ao Tribunal de justiça do Estado do Amapá, aliado à adoção
de medidas que contribuam para a redução de custos com telefonia e com
impressão, envelopagem, selagem e postagem d o I ios de um Órgão
para outro do Poder judiciário;
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RESOLVEM

Regulamentar a comunicação oficial e de mero expediente,
por meio eletrônico, no âmbito da justiça do Estado do Amapá, nos
seguintes termos:

Art. 1º. A comunicação entre os Órgãos jurisdicionais e
administrativos integrantes ou vinculados ao Tribunal de justiça do Estado
do Amapá, denominados Unidades Organizacionais, e entre estes e
outros órgãos do Poder judiciário, será realizada, obrigatoriamente, por
meio eletrônico, nos termos do presente Ato.

§ 1º. Aplica-se o disposto neste Ato às comunicações oficiais
e de mero expediente, inclusive Cartas Precatórias e Cartas de Ordem,
que envolvam os órgãos jurisdicionais ou administrativos vinculados ao
Tribunal de justiça do Estado do Amapá, sejam elas de natureza judicial
ou administrativa.

§ 2º. Equiparam-se às Unidades Organizacionais do caput os
plantões judiciários das comarcas do Estado do Amapá, quando atribuído
a um mesmo magistrado o plantão judiciário de 2 (duas) ou mais
comarcas, exclusivamente para os fins e durante o plantão, devendo os
respectivos serventuários plantonistas observarem o disposto neste ato no
encaminhamento, ao juiz plantonista que se encontrar em outra comarca
abrangida pelo mesmo plantão judiciário, de documentos dirigidos ao
juízo plantonista.

Art. 2º. A comunicação oficial entre Unidades
Organizacionais integrantes ou vinculadas ao Tribunal de justiça do Estado
do Amapá se dará por meio eletrônico, mediante a utilização do Sistema
Hermes - Malote Digital, disponível na Intranet do Tribunal de justiça do
Estado do Amapá e no sítio do Tribunal de justiça do E a o do Amapá na
Internet, na forma prevista neste Ato.
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§ 1º. A comunicação oficial com outros órgãos do Poder
Judiciário, externos ao Tribunal de Justiça do Amapá, se dará na forma
definida neste Ato, sempre que os mesmos utilizarem o Sistema Hermes -
Malote Digital para suas comunicações oficiais externas.

§ 2º. Na hipótese dos órgãos aludidos no parágrafo anterior
não utilizarem o Sistema Hermes - Malote Digital para suas comunicações
oficiais externas, a comunicação com os mesmos deve ser realizada,
preferencialmente, por meio digital-eletrônico, que garanta a
autenticidade, a comprovação do envio e a confirmação do recebimento.

Art. 3º. São usuários obrigatórios do Malote Digital os Chefes
de Secretaria, Magistrados, Diretores de Secretaria e Departamento, bem
como todo serventuário que detenha atribuições de chefia ou detenha, a
qualquer título, responsabilidade por uma Unidade Organizacional.

§ 1º. Em caso de necessidade decorrente do serviço, poderá
um dos responsáveis pela Unidade Organizacional indicados no caput
designar serventuário para, em conjunto com os usuários obrigatórios,
utilizar o Sistema Hermes - Malote Digital para envio, encaminhamento
e/ou recebimento de cornurucocoes em nome da Unidade
Organizacional.

§ 2º. Para habilitação do serventuário designado na forma
do parágrafo anterior, deverá o responsável pela Unidade Organizacional
encaminhar solicitação fundamentada à Secretaria de Gestão Processual
Eletrônica, que procederá com a inclusão do serventuário designado,
como usuário do Sistema Hermes - Malote Digital, vinculado a respectiva
Unidade Organizacional.

§ 3º. O responsável pela Unidade Organizacional, ou
serventuário designado na forma do § 1º deste I ao iniciar as
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atividades diárias, deverá acessar o Sistema Hermes - Malote Digital e
utilizar a notificação automática durante seu expediente, valendo-se da
aplicação "Notificador".

Art. 4º. Havendo a necessidade de se manter sigilo sobre o
conteúdo de algum documento, referente a procedimentos disciplinares,
sindicâncias, e outros procedimentos administrativos do gênero, na
remessa e no destino, deverá ser utilizada a opção "Enviar em Sigilo"
para envio ou encaminhamento do referido documento.

§ 1º. A opção "Enviar em Sigilo" estará disponível
privativamente para os magistrados e só poderá ser utilizada para os
documentos relativos aos procedimentos administrativos indicados no
caput.

§ 2º. Na hipótese do serviço exigir que serventuários, além
do magistrado, tenham acesso à opção de envio tratada no caput deste
artigo, o magistrado deverá enviar solicitação à Secretaria de Gestão
Processual Eletrônica, que, após manifestação opinativa acerca da
solicitação, a depender do serventuário estar Iotado no Tribunal ou nas
serventias judiciais de primeiro grau, submeterá à aprovação do Presidente
do Tribunal ou do Corregedor Geral, conforme seja a competência.

§ 3º. As autorizações de utilização da opção "Enviar em
Sigilo", concedidas na forma do parágrafo anterior, poderão, de ofício ou
mediante provocação, ser revistas a qualquer momento pela autoridade
que as aprovou.

Art. 5º. Tratando-se de resposta à comunicação oficial
recebida pela Unidade Organizacional, a ser enviada pelo Sistema
Hermes - Malote Digital, a Unidade Organizacional deverá enviar os
documentos que sejam necessários e suficientes para lnstrul a resposta à
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comunicação recebida, devendo evitar o envio desnecessário de
documentos que a Unidade Organizacional de destino já possua.

§ 1º. Os prazos para resposta das comunicações diriqidos às
Unidades Organizacionais serão contados do dia seguinte ao da leitura
do documento pela Unidade Organizacional destinatária da
comurucocoo.

§ 2º. Não sendo o documento lido por serventuário da
Unidade Organizacional destinatária até o décimo dia corrido após o seu
envio, incluída a data do envio, inicia-se a contagem do prazo para
resposta no dia útil seguinte.

Art. 6º. Os documentos transmitidos por meio eletrônico
devem ser protegidos por intermédio de sistemas de segurança de acesso,
armazenados nos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá,
de forma a garantir a confidencial idade, integridade e disponibilidade
dos dados.

Parágrafo Único. É dever dos usuários do Sistema Hermes -
Malote Digital promoverem o armazenamento das comunicações tratadas
neste Ato em meio digital, por tempo suficiente ao alcance do objetivo das
mesmas, podendo, inclusive, valerem-se dos diretórios disoonibilizodos na
Intranet para as Unidades Organizacionais, sendo vedada a impressão
das mesmas, salvo quando estritamente necessário, pela natureza da
comunicação ou quando imperativo para o serviço.

Art. 7º. Os documentos transmitidos por intermédio do Sistema
Hermes - Malote Digital devem ser digitalizados, obrigatoriamente, no
formato PDF (Portable Document Formatl, com taman má imo de 2 (dois)
megabytes por arquivo.
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§ 1º. Serão adicionados, quando possível, de forma
automatizada e por meio de mecanismos computacionais, dispositivos e
marcações nos documentos, como códigos numéricos seqüenciais,
logomarcas, marcas d'água, com o objetivo de garantir a sua
autenticidade.

§ 2º. Os documentos gerados no Sistema de Gestão
Processual Eletrônica - Tucujuris devem ser enviados às Unidades
Organizacionais de destino na forma definida neste ato, sendo vedada a
sua impressão e digitalização com a única finalidade de apor a assinatura
manuscrita do emitente, salvo nas hipóteses de cartas precatórias e ofícios
cujos objetivos sejam a prática de atos de apreensão e liberação judiciais,
tais como prisão, busca e apreensão, arresto, sequestro, penhora, alvará
de soltura, salvo conduto, levantamento de penhora e de valores, etc.

Art. 8º. Os documentos aludidos no artigo anterior devem ser
assinados digitalmente pelo seu subscritor, por meio de Certificado Digital
emitido por Autoridade Certificadora integrante da Infra-Estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, na forma disciplinada pela
Medida Provisória 2.200-2/01 e pela Lei 11.419/06.

Parágrafo Único. É dispensada a assinatura digital previsto no
caput nas comunicações cujo o remetente e o destinatário sejam Unidades
Organizacionais integrantes do Tribunal de justiça do Estado do Amapá.

Art. 9º. Todas as comunicações realizadas por meio do
Sistema Hermes - Malote Digital ficarão armazenadas nos servidores do
Tribunal de justiça do Estado do Amapá, não podendo ser apagadas,
salvo quando:

I - Envolver situações excepcionais, devidamente a
pelo Presidente e pelo Corregedor Geral de justiça do Tribun .
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II - Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos do armazenamento
do envio da comunicação.

Art. 10. Sempre que houver nomeação, designação,
promoção, remoção, permuta ou aposentadoria de magistrado ou
serventuário, o responsável pela Unidade Organizacional comunicará à
Secretaria de Gestão Processual Eletrônica, que procederá com as
alterações de usuários do Sistema Hermes - Malote Digital.

§ 1º. Na hipótese de afastamentos temporários de
magistrado ou serventuário usuário do Sistema Hermes - Malote Digital,
devem ser acrescentados como usuários, e vinculados à respectiva
Unidade Organizacional, o magistrado ou serventuário substituto que
exercerá as atribuições do substituído durante seu afastamento, sendo
aqueles, aos fim da substituição, desvinculados da respectiva Unidade
Organizacional.

§ 2º. Nos casos do parágrafo anterior, caberá ao responsável
pela Unidade Organizacional solicitar à Secretaria de Gestão Processual
Eletrônica a vinculação do magistrado ou do serventuário, a depender do
caso, que substituirão aqueles que estejam temporariamente afastados,
devendo indicar, em sua solicitação, o termo final da substituição.

Art. 1 1. Não é permitido o uso do Sistema Hermes - Malote
Digital para fins alheios às comunicações oficiais e de mero expediente
que envolvam as Unidades Organizacionais do Tribunal de Justiça e as
vinculadas a este.

Parágrafo Único. Restam abrangidas pela vedação do caput o
uso do Sistema Hermes - Malote Digital para envio, dentre outros, de
imagem ou arquivo que tenha por finalidade a oferta de bens ou serviços
postos à venda ou que tenha cunho erótico, jocoso, ocis a, caluniador,
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injuriador, difamador ou que, de qualquer forma, seja vedado por lei ou
vise atingir pessoa, grupo de pessoas ou categoria.

Art. 12. A comunicação oficial e de mero expediente na
forma deste Ato é obrigatória, sendo o Sistema Hermes - Malote Digital o
meio de comunicação oficial entre os setores e órgãos administrativos e
jurisdicionais, de primeiro e segundo graus de jurisdição, integrantes ou
vinculados ao Tribunal de justiça do Estado do Amapá, substituindo
qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exijam intimação
ou vista pessoal.

Art. 13. A Secretaria de Gestão Processual Eletrônica
disponibilizoró na Intranet do Tribunal de justiça do Estado do Amapá, as
instruções para credenciamento dos usuários no Sistema Hermes - Malote
Digital e para o cumprimento dos termos deste Ato.

Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Gestão Processual
Eletrônica, e ao Departamento de Sistemas, o suporte necessário a regular
utilização do Sistema Hermes - Malote Digital pelos usuários das
Unidades Organizacionais vinculadas ao Tribunal de justiça do Estado do
Amapá.

Art. 14. Caberá à Secretaria de Gestão Processual Eletrônica,
em conjunto com Departamento de Sistemas, expedir as orientações
complementares e de natureza técnica sobre a matéria regulamentada
neste Ato, bem como resolver os casos omissos urgentes, submetendo-os,
posteriormente, à aprovação da Presidência do Tribunal de justiça do
Estado do Amapá.

Art. 15. A Presidência e a Corregedoria Geral do Tribunal de
justiça do Estado do Amapá, com o auxílio da Secretaria de Gestão
Processual Eletrônica e do Departamento de Siste por meio de
ferramenta específica, acompanharão o envio e ebimento de
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comunicações pelo Sistema Hermes - Malote Digital, preservado o sigilo
das comunicações.

Art. 16. Tendo em vista que o presente Ato também se aplica
a expedição e resposta de Cartas Precatórias e Cartas de Ordem, que
restam compreendidas entre as comunicações oficiais, revogam-se as
disposições da Resolução n.º 002j2003-TJAP.

Art. 17. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Oiapoque-AP, 9 de dezembro

Desembargador
Corre

EIROZ


