
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO l'CTI 04.20-1.00-C 

CIRCULARIDIGES }5 Brasília, 02 de março de 2011. 

Senhor Diretor, 

A Resolução CNJ 100/2009 estabeleceu a comunicação oficial por meio 
eletrônico no âmbito do Poder Judiciário, _por intermédio da implantação do sistema 
Hermes - MALOTE DIGITAL, devendo ser utilizado para o cumprimento da Meta 
Prioritária n. 10/2011. 

Com o intuito de subsidiar resposta à Recomendação do Exmo. Sr. 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça, arqÚi'-;o anexo: a Gestora Regional do 
Sistema Malote Digital exarou, no dia 21/02/2011, expediente aos co-gestores solicitando 
as informações requeridas, conforme itens abaixo reproduzidos. .... 

• .. ~ Rio 

O Sistema Malofe Dl9ital apresenta, na rotiha de envio, quatro tipos de 
documentos para escolha:' ad111inishativo, carta preca ória!'carta de, ordem e informações 
processuais, com o intuito d~ direcionar a comunic'ação à Únidáde organizacional correta. 
Considerando os :termos da Recomendação exarada no· Qes'Racho anexo, do Conselho 
Nacional de Justiça, vimos solicitar: \~ ""'·, '~ " 

\. ' ' ., ~ .)'?. . 
1) A disponibilizaçãb de lllsl@lização exter.na no r~t~1id6 ~istema das unidades 
recebedoras de dàrtas preêàtórias, de orCJem e infqrmaçõe~J?roeessuais , mediante prévia 
indicação no módulo oraanizacional, rotina ,.Adfninl~tr$3til{o - Incluir ou 
Pesquisar. f1essaltamos que a ocorrência de erro n'a instal~çãó' do módulo notificador, 
conforme onentação repassada pelo Gestor N<:[lcional dó ,,Malote Digital do CJF, não 
deve postergar l'!stes procedi~ntos. lembramos que a visualização externa de uma UO 
dever ser prec~ida do cadastramento de usuários par~ a.' leitura dos documentos; 

' - • ;r 
2) Informar a este TRF as unidades desta Seccional resP.onsá_veis p~lo recebimento das 
cartas precatórias, de. ordem e illfO(mações proceS!;!Uais, previamente cadastradas no 
sistema para tal, até o dia 28/02/2Q11_, em vista do pra_,?o,par:_a

1
prestar as informações ao 

CNJ. • Ao V l > 
J. ~ -,.. • • 

3) Informação do status da disponibilização do sistema às unidades nesta Seccional, com 
usuários cadas~rados, bem como a existência de pendências, com motivação. 

Considerando a exigüidade do prazo para formulação de resposta à Corte 
supracitada, vimos solicitar as providências e informações supracitadas, até o dia 
04/03/2011. 

Atenciosamente, 
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