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1 Introdução 
  

 O Malote Digital é um sistema desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte e homologado pelo Conselho Nacional de Justiça.  

 Sua função é servir à troca eletrônica de correspondências internas e externas com 
diversos órgãos do Poder Judiciário. 

 Embora suas funcionalidades sejam semelhantes às do correio eletrônico, o Malote 
Digital possui diversas vantagens que o fazem um meio mais seguro no envio e recebimento 
de documentos: 

 O fluxo das mensagens é controlado e não passa por servidores de dados de 
terceiros; 

 O envio e recebimento de documentos são feitos às unidades organizacionais e não 
diretamente ao usuário, extirpando o caráter pessoal das mensagens; 

 Geração de recibo de leitura automático, independente da vontade do destinatário; 
 Possibilidade de assinar eletronicamente os documentos enviados; 
 Disponibilização de notificador residente, que informa sempre a chegada de novos 

documentos; 
 Universo definido de destinatários – apenas envia para os usuários cadastrados; 
 Integração com todo o Poder Judiciário nacional. 

 

1.1 Função do Malote Digital 
 A inserção do Malote Digital nas rotinas de trabalho dar-se-á tanto na área 
administrativa quanto na área fim e servirá como meio padrão para o envio e recebimento de 
documentos oficiais. 

 Apenas os usuários cadastrados poderão ser usados como destinatários, o que 
garante o caráter oficial das correspondências, sempre em sintonia com a estrutura 
administrativa mapeada de cada órgão. 

 Seu papel no fluxo de trabalho é servir como portador do documento, fazendo as 
vezes da Empresa de Correios e dos auxiliares de escritório (Office boys/girls). 

Atenção: 
 
O Malote Digital não é um sistema de controle e gerenciamento de documentos ou 

processos administrativos. Seu papel é restrito ao envio e recebimento de documento, 
fazendo as vezes dos Correios. 
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Forma atual 

 

 

 

Forma proposta com o MD. 

 

 

 Deve-se perceber que o papel do MD é unicamente de portador do documento. Todas 
as atividades anteriores e posteriores continuam idênticas, com exceção dos procedimentos 
de arquivamento, que podem ser feitos eletronicamente, sem necessidade de imprimir o 
conteúdo (exceção feita ao fluxo do item 1.3.3). 

 Atualmente, o envio de correspondência de uma unidade a outra dentro do TJ-SE 
precisa passar por triagens diversas, a depender se o documento é envido de/para interior ou 
capital. O retorno da confirmação de entrega segue o mesmo fluxo inverso. 
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 Com o Malote Digital, o envio passa a ser mais simples, pois independerá de triagens 
feitas pelos protocolos. 

 

 

1.2 Forma de Acesso: unidades organizacionais x usuários  
 Outra característica do Malote Digital é a forma de acesso, que não é pessoal, mas 
setorial.  

 Cada usuário cadastrado pertence, ao menos, a uma unidade organizacional. Todos 
os usuários desta unidade poderão ler/enviar as correspondências, salvo restrições 
requisitadas pelo chefe do setor. Uma mensagem recebida pelo setor, dessa forma, será lida 
por todos aqueles nele cadastrados. 
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 A unidade organizacional, obrigatoriamente, sempre deverá manter ao menos um 
usuário habilitado em atividade para receber os documentos.  

 

Atenção: 
 
Será considerada falta funcional da chefia da unidade a ausência de funcionário 

habilitado no Malote Digital e presente diariamente.  
Em caso de afastamento, ainda que momentâneo (férias, licença etc.) de todos os 

servidores cadastrados, deverá ser solicitado cadastro de novo usuário presente, nos moldes 
do item 2.1.1. 

 
 

 

1.3 Fluxos de envio de documentos 
 A lei 11.419/2006, que estabelece as diretrizes dos procedimentos eletrônicos, 
reconhece como válidas as assinaturas feitas tanto por certificação digital quanto por login e 
senha.  

 Para o acesso ao Malote Digital, é necessário o login e a senha, sendo a certificação 
opcional. Dessa maneira, todos os documentos enviados pelo Malote são legalmente tidos 
como válidos, tanto para fins processuais como para fins administrativos. 

 Ocorre que, conforme exposto, o Malote Digital usa o conceito de Unidades 
Organizacionais para o acesso ao sistema, envio e recebimento de correspondências. Por 
esse motivo, todos os usuários cadastrados no setor são, salvo exceções de funcionalidades 
requeríveis pela chefia imediata (ver item 2.1), aptos a enviar documentos em nome da UO a 
que pertence. Com isso, torna-se necessário não apenas garantir a identificação do 
funcionário nos termos da lei 11.419/2006, mas também assegurar que o (a) chefe da 
unidade organizacional ou aquele que legalmente está apto a praticar o ato, seja efetivamente 
o responsável pela sua expedição..  

 É necessário, quer por meio de certificação digital, assinatura física ou envio pessoal 
pela conta do usuário responsável pela assinatura, que fique claro ao destinatário que o ato 
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foi elaborado, seja diretamente ou por delagação, por aquele a quem efetivamente competia 
sua elaboração.  

 Apresentam-se. Pois, os seguintes paradigmas: 

 O responsável pelo envio do documento não é necessariamente o responsável pela 
sua confecção; 

 O responsável pela confecção do documento não é necessariamente o responsável 
pela sua assinatura; 

 A assinatura (certificação ou login) é indispensável para a remessa; 
 A autorização do responsável legal pela confecção é sempre indispensável. 

 

Assim, temos a seguinte estrutura possível: 

 

 

 Tem-se, portanto, que em uma Unidade onde vários funcionários possuam 
competência comum para elaboração de documentos, mas apenas um chefe está apto a 
assiná-los, precisa-se estabelecer um fluxo de trabalho que permita assegurar que a chefia 
autorizou o envio da correspondência. 

 Dito isso, são propostos quatro fluxos de envio com base na forma em que se colhe a 
assinatura: 

 

1.3.1 Envio de documentos com assinatura por certificação digital 
É a forma mais segura e, por isso, a mais indicada de se enviar documentos pelo 

Malote Digital. Deve ser utilizada quando o usuário responsável pela assinatura do 
documento, embora diverso do redator, seja também responsável por enviá-lo. 

 A certificação digital é uma assinatura eletrônica inserida em qualquer documento, 
garantida por entidades homologadoras que asseguram sua autenticidade. Sua inserção no 
documento também assegura a aceitação para envio. 

 Todos os Juízes, Desembargadores e Escrivães/Chefes de Secretaria já possuem 
certificação digital cadastrada e deverão utilizá-la sempre que possível. Sua inserção pode 
ocorrer tanto pelos sistemas de controle processual quanto pelo próprio MD.  
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 Para a assinatura através do próprio Malote Digital, aquele que assina é, 
obrigatoriamente, o que remete o documento, já que o momento em que ela é feita é 
concomitante ao ato de envio. 

 Atentando para os paradigmas expostos anteriormente, o usuário responsável pela 
elaboração do documento deverá redigi-lo e salvá-lo em uma pasta comum onde a autoridade 
que o assinará tenha acesso. A autoridade, acessando a pasta, selecionará o arquivo para 
envio, assinando-o (ver item 2.6). 

 

Redação feita por usuário diverso do que assinará e enviará. 

 

 

 O ato também pode ser redigido pessoalmente pelo detentor da assinatura.  

 

Redação feita pelo mesmo usuário responsável pelo envio. 

 

 

1.3.2 Envio de documentos com assinatura por certificação digital – Pelo SCP 
 O fluxo de envio com base no SCP está descrito no item 5.  

 Neste fluxo, a assinatura digital é feita no próprio documento, permitindo que o usuário 
responsável por ela seja diverso daquele que a enviará (o ato da assinatura é desconexo com 
o ato de envio). 
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1.3.3 Envio de documentos assinados fisicamente 
 É utilizada quando o usuário responsável pela assinatura, sem possuir certificação 
digital cadastrada, é diverso daquele que enviará o documento.  

 Nesses casos, o funcionário responsável pela elaboração do documento deverá 
imprimi-lo e levar à mesa do responsável para que o assine. Uma vez assinado, o documento 
deve ser digitalizado e salvo em PDF para posterior envio pelo Malote Digital. 

 

 

1.3.4 Envio de documentos sem assinatura 
 É utilizada quando o usuário responsável pela assinatura é o mesmo que enviará o 
documento. Destarte, o envio de documento onde não conste assinatura física nem virtual 
apenas é possível se feita pelo responsável legal pela sua expedição. 

 O ato pode ou não ser redigido por usuário diverso daquele que o assinará. Caso seja, 
assim como no item 1.3.1, deve-se salvar o PDF em uma pasta comum para que o usuário 
que efetuará a remessa possa acessá-lo. 

  

Redação feita por usuário diverso do envio 
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Redação feita pelo mesmo usuário responsável pelo envio. 

 

 

 Esté fluxo é indicado, por exemplo, aos chefes de setores administrativos que redigem 
seus próprios atos (sem auxílio dos subordinados), mas que não possuem certificação digital.  
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2 Funcionalidades do Malote Digital 

2.1 Acesso 
O Malote Digital pode ser acessado através do seguinte endereço: 

https://malotedigital.tjse.jus.br/ 

É possível que o certificado digital do site não seja reconhecido, caso em que será 
apresentada uma tela informando o problema. Se isto ocorrer, o usuário deverá selecionar a 
opção “Continuar neste site (não recomendado)” 

 

  

 Feito isso, será apresentada a tela de login: 
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O usuário deverá digitar seu login e sua senha de acesso e selecionar o botão 
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2.1.1 Cadastro de novo usuário/unidade organizacional 
A chefia de cada setor poderá solicitar o cadastro/exclusão de nova unidade 

organizacional bem como o cadastro/exclusão de novo usuário, desde que estejam a ela 
subordinados.  

Também é possível que o chefe da unidade organizacional solicite a limitação de 
acessos dos funcionários subordinados. Dessa forma, é possível que usuários tenham 
apenas privilégios de leitura, por exemplo. 

Tais solicitações devem ser encaminhadas para: 

malotedigital@tjse.jus.br 
 

Para o cadastro de nova Unidade Organizacional, são necessários os seguintes 
dados: 

 Nome da unidade e localização na estrutura hierárquica 
 Matrícula, nome, ramal e e-mail funcional do usuário a ser cadastrado como chefe da 

unidade; 
 Número do endereço IP da máquina utilizada (ou utilizada com maior frequência) pelo 

usuário que será cadastrado; 
 Funcionalidades às quais o funcionário não terá acesso. 

 

Para o cadastro de novo usuário, são necessários os seguintes dados: 

 Matrícula, nome, ramal e e-mail funcional do usuário a ser cadastrado; 
 Setor no qual ele será cadastrado; 
 Número do endereço IP da máquina utilizada (ou utilizada com maior frequência) pelo 

usuário que será cadastrado; 
 Funcionalidades às quais o funcionário não terá acesso. 

 

 

Atenção: 
 
O Malote Digital é um sistema de envio e recebimento de documentos voltado a 

setores (unidades organizacionais), não a pessoas. Por isso, é aconselhável que em cada 
setor haja, ao menos, duas pessoas cadastradas e aptas a acessá-lo. Contudo, não é uma 
boa prática cadastrar muitos usuários para que não se perca o controle sobre o recebimento e 
envio dos documentos. 
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2.1.2 Usuário com acesso a mais de uma unidade organizacional 
Após o login, caso o usuário possua acesso a mais de uma Unidade Organizacional, a 

exemplo dos Juízes Substitutos ou Diretores de Secretarias, será exibida uma tela para 
seleção da Unidade Organizacional (UO) pela qual o usuário deseja logar-se.  

 

Após esta seleção, todas as operações (envio, recebimento e consulta) de 
documentos será na referida UO. 

Para efetuar uma operação com outra Unidade Organizacional, o usuário deverá clicar 
na opção Alterar UO no menu superior e selecionar a Unidade que deseja.  

 

No caso do usuário ter acesso a apenas uma unidade, o acesso é direto, sem 
necessidade da escolha da UO. 

 

Atenção: 
 
Para a segurança dos usuários em geral, sempre que precisarem se ausentar de 

diante do computador, os usuários devem FAZER LOGOFF do sistema, evitando que outros 
utilizem o computador e o Sistema Malote Digital com seu usuário. 
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2.2 Instalação e uso do notificador 
O notificador é um recurso usado para informar, em tempo real, o recebimento de 

novos documentos. 

Seu acesso pode ser feito através do menu lateral do sistema. 

 

 

É possível que o certificado digital não seja reconhecido, caso em que será 
apresentada uma tela informando o problema. 

O usuário deverá selecionar a opção “Continuar neste site (não recomendado)” 

 

 

Em seguida, deve-se selecionar a opção “abrir”. 
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Será apresentada uma tela confirmando a exceção ao certificado. É importante marcar 

a opção para que esta janela não apareça toda vez que o 
Notificador for iniciado.  

 

 

 

Após esse procedimento, o notificador já estará instalado em seu computador, 

representado pelo ícone  localizado no canto inferior direito de sua tela conforme segue: 
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Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do Malote Digital, serão 
apresentadas as opções de acesso.  

Para utilizar o notificador pela primeira vez, o usuário deverá selecionar a opção 
“conectar”. 

 

 

Será apresentada tela para que seja digitado o login e a senha do usuário do malote. 
É importante que o usuário marque a opção “lembrar senha” para que, sempre que o 
computador for iniciado, o notificador se conecte automaticamente. 

 

 

 Preenchidos os campos, o notificador se conectará ao Malote Digital e checará se há 
mensagens não lidas na UO. 

 

 

Depois de logado, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do Notificador, 
você terá acesso a um menu com as seguintes opções: 
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 Acessar o sistema Malote Digital   Abre o Malote Digital; 
 Total de documentos não lidos  Informa a quantidade de documentos recebidos 

e ainda não lidos; 
 Usuário Logado Informa o usuário que está logado no sistema; 
 Existem novos Documentos? Força a checagem sobre a existência ou não de 

novos documentos; 
 Conectar como outro usuário  Encerra a seção atual do sistema e permite que 

outro usuário efetue o login; 
 Desconectar Desconecta o usuário atualmente logado; 
 Sair  Encerra o notificador. 

 

Uma vez logado, sempre que a unidade organizacional receber um novo documento, 
uma mensagem de alerta aparecerá sobre o ícone do notificador, que também será marcado 
com a figura de um pequeno envelope. 
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2.3 Página Inicial 
Após acessar o sistema, seja pela tela de login ou pelo notificador, será aberta a 

página inicial onde o usuário terá acesso a todos os menus e opções do sistema que seu 
nível lhe permita executar. Este nível de autorização é individual e definido pelo administrador 
do sistema, através de solicitação do chefe imediato da UO. 

 

No canto superior esquerdo, estão as informações do usuário logado. 

 

No canto superior direito, está o menu de acesso com as seguintes funcionalidades: 

 Alterar UO Permite alterar a unidade organizacional do 
usuário, caso esteja cadastrado em mais de 
uma; 

 Página Inicial  Retorna à página inicial do sistema; 
 Fazer logoff Retorna à página de login do sistema, 

possibilitando que outro usuário se conecte; 
 

 

Na lateral esquerda está o menu de funções, que será detalhado adiante. 
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2.4 Documentos não lidos 
A leitura de documentos pode ser feitas através do relatório “não lidos”: 

 

Ao clicar nesta opção, será aberta a página Pesquisa de Documentos  >> Não lidos. 

 

 

Esta página é um espaço individual de cada unidade organizacional no sistema, onde 
ficam armazenadas as comunicações recebidas que ainda não foram lidas. 

 Todos os documentos não lidos aparecem nessa tela com o mesmo nome: Novo 
documento. 

 Intencionalmente, foram omitidas as informações de remetente, data e hora do envio, 
prioridade e o assunto, para que todos os documentos apareçam, em um primeiro momento, 
com o mesmo grau de prioridade de leitura. 

 No exemplo acima, vemos listado o documento não lido e, logo abaixo, o total de 
documentos não lidos. 

 Pode acontecer que o documento recebido esteja danificado, não sendo possível sua 
visualização. Nessas situações, o sistema notificará o usuário com a mensagem “erro ao 
carregar documento”, informando os dados do remetente conforme o quadro ao lado, que 
deverá ser contatado pelo usuário para faça novo envio. 
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Atenção: 
 
Nos casos de erro ao carregar o documento, o destinatário deverá contatar o 

remetente para que refaça o envio. 
 

 

 

2.5 Leitura de documentos 
Para acessar os documentos, basta clicar com o mouse sobre aquele que o usuário 

deseja ler. 

 

Após, o sistema irá abrir uma nova janela com o documento em PDF. O usuário 
poderá lê-lo e imprimi-lo ou, ainda, salvá-lo no computador. 

 O sistema criará automaticamente uma folha de rosto contendo as informações do 
documento e, se for o caso, da assinatura eletrônica. Nela estão contidos os dados referentes 
à data e hora de envio, o usuário que enviou e a unidade organizacional à qual pertence. 

 Uma vez lido, a pendência sairá do relatório “não lidos” e será gerado, de forma 
automática, um de leitura acessível ao remetente, conforme será visto posteriormente.  
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2.6 Enviando documentos 
O envio de documentos é feito através do menu “enviar”. 

 

 Ao clicar sobre a opção, será aberta a página “Envio>>Seleção de destinatários”, onde 
serão listados os destinatários disponíveis para envio de documentos. O sistema exibe as 
unidades do órgão de sua lotação do lado direito da tela. Do lado esquerdo, estão outros 
destinatários da Justiça. A escolha do destino é feita de forma hierárquica, conforme a 
organização de cada Tribunal. 

 Ao lado esquerdo estão os Tribunais do país, agrupados pela sua competência 
constitucional. Ao lado direito, são apresentados os órgãos do Tribunal selecionado. Na 
primeira apresentação, contudo, o campo à direita apresenta os órgãos do Tribunal ao qual o 
usuário logado está vinculado. 

 

 É possível buscar uma unidade organizacional ao clicar na lupa  apresentada no 
canto superior direito da tela. 
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 Um mesmo documento pode ser enviado para diversos destinatários, assim como 
ocorre com o correio eletrônico (e-mail).  

Após selecionados os destinatários, deve-se clicar em “avançar”.  

No caso de ter sido escolhido erroneamente, a unidade organizacional de destino 
pode ser excluída por clique no  ao lado do nome. 

 

 A próxima tela permitirá a escolha da prioridade, a descrição do assunto, a anexação 
de documentos e a assinatura eletrônica. 

 Caso deseje alterar o destino, o usuário poderá clicar em , 
sendo levado à tela anterior. 
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A prioridade de envio pode ser normal ou alta e deverá ser selecionada pelo usuário, 
sendo “normal” a opção padrão. 

Ao clicar em , o sistema apresentará a opção de o usuário assinar 
digitalmente o documento, possibilitando garantir sua autenticidade, integridade e 
irretratabilidade. 

 

Caso o documento já esteja assinado, clique em . Para estes documentos 
que foram assinados antes de incluídos no sistema Malote Digital, o sistema criará um novo 
documento que será encaminhado junto ao original, contendo as informações da assinatura. 

 

Na janela ao lado, clique no botão  para selecionar o documento. 

Depois, no campo ao lado do botão , insira a senha do seu certificado ou 

PIN do cartão/token. É possível digitar este código ou senha utilizando o teclado virtual . 

Os documentos enviados pelo sistema devem ser obrigatoriamente do formato PDF 
(Portable Document Format), para que não possam ser alterados pelos usuários e ter, no 
máximo, o tamanho de 2(dois) MB. 
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Atenção: 
 
Se os documentos gerarem arquivos PDF maiores do que 2MB, o usuário deverá criar 

arquivos menores, convertendo intervalos de páginas no lugar de todo o documento. 
 
 

 

Após digitar a senha/código clique no botão . O sistema exibirá uma 
mensagem confirmando a assinatura do documento. Caso queira co-assinar o documento 
repita a operação quantas vezes for necessário. 

Quando concluir a assinatura do documento, clique no botão . 

Se o usuário quiser anexar outros documentos, basta repetir os passos acima. Para 

finalizar a operção e enviar o(s) documento(s), clique em .  

Caso não queira assinar o documento, o sistema apenas não exibirá os campos para 
inserção dos dados da assinatura digital. 

 

 Se o usuário tentar enviar um documento que não tenha a extensão PDF, o sistema 
lhe apresentará uma mensagem de erro. 
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 Já se o usuário tentar realizar o envio sem um documento em anexo, o sistema 
apresenta a seguinte mensagem: 

 

 Após o clique em , o sistema apresenta a página de confirmação de 
envio. 
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2.7 Documentos lidos 
No menu lateral do sistema está disponível a opção “lidos”. 

 

 Ao clicar sobre a opção, é apresentada a tela . 

 Essa página é um espaço individual de cada unidade organizacional, onde ficam 
armazenadas as comunicações recebidas e lidas, com diversas opções de consulta. 

 

 Uma dessas opções é a busca pela data de leitura. Através dela, o usuário poderá 
selecionar uma data inicial (lidos a partir de), uma data final (lidos até) ou um intervalo 
definido (lidos entre). 

 O usuário deverá definir a data inicial, final ou intervalo e clicando sobre o ícone do 
calendário . 
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A pesquisa ainda pode ser realizada através do nome do documento PDF anexado 
 ou através do assunto preenchido pelo remetente 
. 

Definidos os critérios de pesquisa, deve-se selecionar a opção . 

Feito isso, serão apresentados os documentos resultantes da pesquisa feita. 

 

 

Atenção: 
 
Para realização da pesquisa é necessário preencher ao menos um campo de consulta. 
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No campo de resultados de pesquisa são apresentadas as seguintes informações e 
opções. 

 Coluna LER   Apresenta opção de ler o documento ao clicar no 
ícone de arquivo PDF ; 

 Coluna REMETENTE Indica a unidade organizacional remetente do 
documento; 

 Coluna DOCUMENTO Nome do documento anexado; 
 Coluna DATA LEITURA Data na qual o documento foi lido; 
 Coluna LIDO POR Usuário que efetuou a leitura do arquivo; 
 Coluna DATA ENVIO Data e hora em que o documento foi enviado; 
 Coluna ! (prioridade) Especifica a prioridade do documento: Alta  ou 

normal . 
 Coluna ENCAMINHAR Apresenta opções de encaminhamento para 

unidade organizacional  ou por e-mail . 
 

 

2.7.1 Encaminhamento de documentos 
O encaminhamento pode ser feito tanto para uma unidade organizacional cadastrada 

no Malote Digital quanto para um e-mail. 

Para enviar um documento a uma UO, o usuário, dentro do relatório de documentos 
lidos, deverá selecionar o ícone . Em seguida, o sistema o encaminhará para a tela de 
seleção de destinatário (ver item 2.6). 

Quando um encaminhamento for realizado, o setor encaminhador deverá enviar, 
através do próprio MD, correspondência ao remetente originário informando da situação e 
anexar o comprovante de envio, conforme fluxo: 
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Atenção: 
 
O Malote Digital não possui um sistema de rastreamento de fluxo de 

encaminhamentos. Assim, quando encaminhado um documento, o remetente não saberá do 
fato. Torna-se, portanto, imperioso que o encaminhador responda ao remetente informando 
do encaminhamento ao setor competente. 

  
 

O envio para endereço do correio eletrônico (e-mail) é feito através do ícone , que 
fará com que o sistema apresente a tela de encaminhamento. 

 

 Nessa tela, o usuário deverá digitar o assunto e o e-mail para o qual deseja enviar o 

documento e clicar em . 

Atenção: 
Só será permitido o encaminhamento de documentos para e-mails que façam parte 

dos domínios .JUS e .ORG. Se o usuário tentar encaminhar um documento para um e-mail de 
domínio diverso, o sistema apresentará mensagem de erro. 
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2.8 Documentos enviados 
 No menu lateral do sistema está disponível a opção “enviados”. 

 

 Esta página é um espaço individual de cada UO, onde ficam todas as comunicações 
enviadas aos demais órgãos/ unidades do Poder Judiciário. 

 Após clicar na opção “enviados”, será aberta a tela Pesquisa de Documentos >> 
Enviados. Inicialmente, será apresentada ao usuário uma tela com algumas opções de busca, 
semelhante a busca por Documentos Lidos (ver item 0). 

 

 Uma funcionalidade de pesquisa extra é a possibilidade de filtrar os documentos 
encaminhados. 

 Ao marcar , serão apresentados apenas os documentos 
encaminhados a outras unidades organizacionais (ver tópico 2.7.1). 
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Definidos os critérios de pesquisa, deve-se selecionar a opção . 

Feito isso, serão apresentados os documentos resultantes da pesquisa feita. 

 

 

Atenção: 
 
Para realização da pesquisa é necessário preencher ao menos um campo de consulta. 
  
 

No campo de resultados de pesquisa são apresentadas as seguintes informações e 
opções. 

 Coluna LER   Apresenta opção de ler o documento ao clicar no 
ícone de arquivo PDF ; 

 Coluna DETALHES São apresentados os detalhes do documento, 
seu recibo de envio e seu recibo de leitura; 

 Coluna DOCUMENTO Nome do documento anexado; 
 Coluna DATA ENVIO Data e hora em que o documento foi enviado; 
 Coluna “!” (prioridade) Especifica a prioridade do documento: Alta  ou 

normal . 
 Coluna ENC. Informa se o documento foi ou não 

encaminhado. 
 

 

2.8.1 Detalhes do documento enviado 

 Ao clicar no ícone , será apresentada a tela com detalhes do documento 
encaminhado. 
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  Se efetivada a leitura, é gerado recibo de leitura que pode ser lido através do ícone 

. Por ele é possível acessar todas as informações de envio, bem como a data e hora da 
leitura, além do usuário que a efetuou. 

 

 

 Também está disponível o recibo de envio através do ícone . Sua diferença com 
relação ao recibo de leitura é que este sempre aparecerá, ainda que o documento não tenha 
sido lido. 

 

2.9 Últimos lidos 
 No menu lateral do sistema está disponível a opção últimos lidos. 
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 Através dessa opção, o sistema apresentará os dez últimos documentos lidos. 

 

 

 

2.10 Últimos enviados 
 No menu lateral do sistema está disponível a opção últimos lidos. 
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 Através dessa opção, o sistema apresentará os dez últimos documentos enviados. 
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3 Conversão de arquivos para formato PDF 
 Conforme exposto anteriormente, o Malote Digital só permite o envio de documentos 
no formato PDF (ver item 2.6). 

 Um arquivo salvo nesse formato não pode ser modificado pelo usuário, garantindo, em 
conjunto com a assinatura eletrônica, a inalterabilidade dos seus conteúdo. 

 Normalmente, os computadores não possuem suporte nativo ao formato PDF, sendo 
necessária a instalação de programas que permitam a conversão. 

 O TJ-SE adota dois programas padrões para atender essa demanda: O PDFCreator e 
o BROffice. Em muitas estações de trabalho ambos estão instalados. Contudo, é possível 
que, em algumas máquinas, apenas um deles esteja disponível.   

 No caso da digitalização feita através de escaneamento, a solução dependerá do 
fabricante do escaner. Se houver dúvida sobre como utilizar o conversor nesses casos, ou se 
a chefia da unidade organizacional desejar instalar qualquer uma das soluções nas máquinas 
de sua divisão, deverá enviar e-mail para: 

atendimentoti@tjse.jus.br 
  

Atenção: 
 
O tamanho máximo do arquivo a ser enviado pelo Malote Digital é de 2 (dois) MB. Se 

ultrapassado o limite, o usuário deverá fracionar o arquivo em partes menores, selecionando 
intervalos de páginas ao invés do documento inteiro.  

Caso o procedimento não seja possível, quer pela natureza do documento ou pela sua 
própria estrutura, dever-se-á efetuar a remessa física ao destino. 

 
 

 

3.1 PDFCreator 
 O Tribunal de Justiça de Sergipe tem utilizado o PDFCreator como padrão para 
conversão de documentos. 

 Suas funções independem do programa utilizado para confeccionar o documento, 
funcionando como uma impressora ficta. 

 Caso o PDFCreator esteja instalado na estação de trabalho, basta que o usuário 
proceda como se solicitasse uma impressão comum, selecionando a impressora do software. 
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 Uma tela aparecerá onde o usuário deverá especificar o nome do documento a ser 
salvo. É de imperiosa importância que o nome reflita o tipo e a numeração do documento, 
uma vez que o Malote Digital os usará para localização e arquivamento. 

 

Atenção: 
 
Por questões de arquivamento, é extremamente importante que o nome do arquivo 

salvo remeta ao tipo de documento, à sua numeração e ao assunto. A pesquisa de 
documento enviado/recebido no Malote Digital permite a pesquisa por nome do documento e, 
para que tal pesquisa seja eficiente, seus dados devem estar descritos no nome do arquivo. 
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 Digitado o nome do arquivo, deve-se selecionar a opção . 

 Feito isso, aparecerá uma tela de confirmação do local onde o documento será salvo, 
já com o nome devidamente preenchido pelo procedimento anterior.  

 Para facilitar a consulta e para que haja um melhor controle da numeração, é 
importante que os documentos sejam salvos em pastas comuns a todos os usuários da 
unidade organizacional, facultada a criação de subpastas para tipo de documento, ano ou 
assunto. 
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 Basta que se confirme a conversão através do botão . 

 Findo o procedimento, o arquivo estará disponível para ser enviado via Malote Digital a 
todas as unidades organizacionais nele cadastradas. 

 

 

3.2 BROffice 
 O BROffice é um pacote de aplicativos livres semelhante ao Microsoft Office, que 
conta com editor de texto, editor de planilhas, editor de apresentações etc. É atualmente 
adotado como padrão nas máquinas do TJ-SE. 
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 Dentre suas funcionalidades, está a exportação nativa dos documentos para o formato 
PDF, acessível através do menu Arquivo > Exportar como PFG ...  

 

 

 O sistema abrirá uma janela de diálogo com os parâmetros da conversão. 
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 No campo Intervalo, é possível selecionar quais páginas serão convertidas, sendo 
possível enviar todas as páginas ou selecionar uma página ou intervalo de páginas 
específico.  
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 No campo Imagens, o usuário deverá sempre estabelecer a compressão das imagens 
em 70% e reduzir sua resolução para 150DPI, a fim de evitar que o documento extrapole o 
limite de envio permitido pelo Malote Digital. 

 

 

 Feito isso, deve-se clicar em . 

 O sistema apresentará a caixa de diálogo onde o usuário deverá especificar o local e o 
nome do arquivo.  

 Para facilitar a consulta e para que haja um melhor controle da numeração, é 
importante que os documentos sejam salvos em pastas comuns a todos os usuários da 
unidade organizacional, facultada a criação de subpastas para tipo de documento, ano ou 
assunto. 

 O nome do arquivo deve especificar o tipo de documento redigido, sua numeração e 
seu assunto. 
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 Basta que se confirme a conversão através do botão . 

 Findo o procedimento, o arquivo estará disponível para ser enviado via Malote Digital a 
todas as unidades organizacionais nele cadastradas. 

Atenção: 
 
Por questões de arquivamento, é extremamente importante que o nome do arquivo 

salvo remeta ao tipo de documento, à sua numeração e ao assunto. A pesquisa de 
documento enviado/recebido no Malote Digital permite a pesquisa por nome do documento e, 
para que tal pesquisa seja eficiente, seus dados devem estar descritos no nome do arquivo. 
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4 Integração aos fluxos administrativos 
  

 A adoção do Malote Digital como meio padrão para o envio e recebimento de 
documentos acarreta algumas modificações procedimentais no trato de documentos 
administrativos. 

 Como não há mais envio físico, fica descartada a anotação manual em livros de 
protocolo e controle. 

 O arquivamento, também, não mais necessita ser físico. Conforme procedimento 
descrito no item 3, o arquivo PDF enviado deverá ser salvo em pasta comum a todos os 
usuários da unidade. Essa pasta, por si, já serve como arquivo documental. Ademais, o 
próprio Malote Digital armazena as correspondências enviadas, inclusive com anotação de 
recibo de leitura (ver item 2.8).  

Atenção: 
 
Por questões de arquivamento, é extremamente importante que o nome do arquivo 

salvo remeta ao tipo de documento e à sua numeração. A pesquisa de documento 
enviado/recebido no Malote Digital permite a pesquisa por nome do documento e, para que tal 
pesquisa seja eficiente, seus dados devem estar descritos no nome do arquivo. 

  
 

 Para o destinatário, o recebimento de correspondência pode ou não demandar 
impressão.  

 Como dito, o Malote Digital não é um sistema de gestão de documentos nem de 
processos administrativos. Caso haja necessidade de se gerar processo, o documento deve 
ser impresso e seguir o fluxo padrão já adotado.  

 Se o documento a ser enviado fizer parte de um processo administrativo em 
andamento, o malote não deverá ser utilizado como meio de entrega, visto que as peças do 
processo deverão ser fisicamente encaminhadas. 

Atenção: 
 
Por não ser um sistema de gestão processual, os documentos a serem juntados em 

processos administrativos deverão continuar seguindo o fluxo físico, já que os próprios autos 
deverão transitar fisicamente. 
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Atenção: 
 
O Malote Digital não possui um sistema de rastreamento de fluxo de 

encaminhamentos. Assim, quando encaminhado um documento, o remetente não saberá do 
fato. Torna-se, portanto, imperioso que o encaminhador responda ao remetente informando 
do encaminhamento ao setor competente (ver item 2.7.1. 
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5 Integração com os sistemas de controle processual 
 O Malote Digital é um sistema desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte e, não obstante sua inegável contribuição para a agilidade no trânsito de documentos, 
não se comunica, por qualquer forma, com os sistemas de controle processual do Tribunal de 
Justiça de Sergipe. 

 Sabe-se, contudo, que nossos sistemas já possuem sedimentadas práticas de controle 
processuais que vão desde a elaboração de documentos por modelos padronizados até a 
gestão do andamento dos feitos por relatórios. 

 Assim, foram criados mecanismos de controle por meio de relatórios, que servem 
como ponte de interação entre os sistemas internos e o Malote Digital. 

 

 Ainda, atentando aos paradigmas expostos no item 1.3, é necessário a existência de 
um fluxo que permita a diferenciação entre o usuário redator, o responsável pela assinatura e 
o responsável pelo envio. 

 Nesse caso, temos para a integração a seguinte estrutura: 

 

 Neste fluxo, não há necessidade de inserir certificação digital no momento do envio 
pelo Malote, visto que o documento já foi previamente assinado. 
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 Considerando que a consulta ao andamento processual deve refletir a real situação do 
feito e para não abrir mão deste controle, foi necessário vincular, por meio de movimentos e 
relatórios, o processo de confecção de documentos processuais (os administrativos não 
foram contemplados nestas alterações). 

 Basicamente, são utilizados três relatórios: Um para documentos não assinados 
(mandados expedidos e não assinados), um com pendências de envio de documentos já 
assinados (Malote Digital) e outro com pendência de anotação de cumprimento (Mandados, 
cartas e malotes aguardando devolução). 

 Abaixo segue diagrama de fluxo sintético, que será detalhado posteriormente. 
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 Buscou-se ao máximo aproveitar os fluxos de trabalho em voga. Destarte, para redigir 
um documento processual a ser enviado pelo malote digital, o usuário deverá proceder da 
mesma forma que hoje atua para confecção de mandados eletrônicos. 

 Ademais, deve-se sempre juntar aos autos cópia do documento enviado e 
comprovante de leitura. 

 

Atenção: 
 
Sempre que for expedido documento processual, devem ser juntados aos autos cópia 

do documento confeccionado e seu recibo de leitura (ver item 2.8.1). 
  

 

 A integração com os sistemas de controle do 2º Grau, Juizados Especiais e Vara de 
Execuções Criminais ainda está sendo desenvolvido e por isso não constarão nesse manual. 
Essas unidades, contudo, poderão inserir em seu fluxo de trabalho a assinatura colhida 
fisicamente e digitalizada, nos termos do item 1.3.3. 

 

 

5.1 Integração com o Sistema de Acompanhamento Processual – SCP – do 1º grau 
 

5.1.1 Expedição de documento 
 Para expedir um documento, deve-se acessar a tela de tipos de documentos através 
do menu Cartório >> Mandados/Cartas >> Expedir mandado carta. 

 

 



 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 

DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
 

Malote Digital Página 53 
 

 No campo deve-se digitar o número do processo ao qual o documento 
será vinculado. 

 

 

 O sistema apresentará as informações básicas do processo, permitindo ao usuário 
escolher a forma de entrega. Deve-se selecionar Malote Digital e escolher o modelo a ser 
confeccionado. 

 

 

 Uma vez escolhido o modelo de documento, a pessoa responsável por assiná-lo 
deverá ser selecionada e os campos da forma devidamente preenchidos. 
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 Finda a elaboração, deve-se clicar em . 

 

 

 

 O sistema apresentará o modelo confeccionado. Nesse primeiro momento, não é 
necessária a impressão para juntada aos autos, que será feita apenas quando o responsável 
pela assinatura a tiver efetivado. 
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5.1.2 Assinatura de documentos expedidos 
 As cartas confeccionadas e não assinadas alimentam o relatório “Mandados 
expedidos e não assinados”.  

 

 

 Para assiná-las, o responsável deverá acessar o relatório mencionado e selecionar o a 
via escolhida para remessa, no caso, o Malote Digital. 

 

 

 Será pedido que o usuário selecione a pessoa que assinará o documento. 

 

 

 

 Feito isso, serão apresentados os documentos pendentes de assinatura. Para assiná-

los, basta marcar os checkboxes correspondentes e clicar em  
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 Será pedido ao usuário que insira o etoken para certificação digital.  

 

 

 Assinados os documentos, aparecerá tela de relatório, especificando-os. 
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5.1.3 Salvamento de arquivos assinados para envio pelo malote 
 Após assinados, os documentos alimentarão o relatório “Malote Digital”.  

 

 

 

 Acessando o relatório, o usuário terá à sua disposição todos os documentos 
confeccionados e assinados, prontos para envio pelo Malote Digital. Para tanto, é necessário 
salvar o arquivo que será remetido em formato PDF, clicando em . 

 

 

 O sistema apresentará a opção de abrir ou salvar o arquivo. Deve-se selecionar “abrir 
com”.  
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 Um arquivo PDF será aberto contendo o documento confeccionado e assinado.  
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 O usuário deverá imprimir uma cópia e juntar aos autos, lançando o movimento no 
sistema de controle processual. 
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Atenção: 
 
Sempre que for expedido documento processual, devem ser juntados aos autos cópia 

do documento confeccionado e seu recibo de leitura (ver item 2.8.1). 
  

 

 Após conferir o documento, o usuário deverá salvar uma cópia através do menu 
Arquivo>>Salvar uma cópia. 

 

 

 O sistema apresentará a caixa de diálogo onde o usuário deverá especificar o local e o 
nome do arquivo.  

 Para facilitar a consulta e para que haja um melhor controle da numeração, é 
importante que os documentos sejam salvos em pastas comuns a todos os usuários da 
unidade organizacional, facultada a criação de subpastas para tipo de documento, ano ou 
assunto. 

 O nome do arquivo deve especificar o tipo de documento redigido, sua numeração e 
seu assunto. 
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 Basta que se confirme a conversão através do botão . 

 Findo o procedimento, o arquivo estará disponível para ser enviado via Malote Digital a 
todas as unidades organizacionais nele cadastradas. 

Atenção: 
 
Por questões de arquivamento, é extremamente importante que o nome do arquivo 

salvo remeta ao tipo de documento, à sua numeração e ao assunto. A pesquisa de 
documento enviado/recebido no Malote Digital permite a pesquisa por nome do documento e, 
para que tal pesquisa seja eficiente, seus dados devem estar descritos no nome do arquivo. 

  
 

 Para instruções de como proceder ao envio do documento pelo Malote Digital, ver item 
2.6. 

 

5.1.4 Juntada do recibo de leitura 
 Conforme já salientado, o usuário deverá efetuar a juntada do documento enviado e 
do recibo de leitura. Para saber como acessá-lo, ver item 2.8.1.  

 Abaixo, segue exemplo re recibo de leitura de documento enviado: 
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 O movimento de juntada parte dos procedimentos já ordinariamente adotados, através 
do menu Cartório>>Movimento Cível>>Individual. 

 

 

 Deve-se selecionar Juntada>>Documento>>Outros. 
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 Como complemento, deve-se digitar: Comprovante de leitura do Malote Digital e clicar 

em . 

  

 

 

5.1.5 Anotação de cumprimento da carta enviada 
 Os documentos/cartas salvos nos termos do item 5.1.3 alimentarão o relatório 
Mandados, Cartas e Malotes aguardando devolução.  

 O termo de saída desse relatório é a anotação de cumprimento do envio. 

Atenção: 
 
A anotação de cumprimento dos documentos enviados pelo Malote Digital não se 

atém ao cumprimento do conteúdo, mas ao objetivo do envio, que é a leitura. Assim, para dar 
baixa nos termos deste item, o documento deve ter sido lido pelo seu destinatário, 
independentemente das providências por ele adotadas. 

  
 

 

 

 

 Ao clicar no relatório, serão apresentados os documentos em que não foi anotada a 
leitura. 
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 Para anotar o cumprimento, deve-se clicar no menu Mandados/Cartas>> Cumprimento 
e digitar o número do processo. 

 

 

 

 

 

 Outra opção é através do relatório Mandados/Cartas devolvidos sem anotação de 
cumprimento. Clicando nele, aparecerá uma tela com os mandados disponíveis para anotar 
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como cumpridos através do movimento “mandado sem anotação de cumprimento” 

( ). 

 

 

 

 Ambos os caminhos levarão à tela de anotação. Diferente dos mandados, nos 
documentos enviados pelo Malote Digital há apenas uma opção de cumprimento: Lido com 
sucesso.  

 O usuário deverá selecionar a carta à qual dará cumprimento, marcar o checkbox e 
clicar em . 
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 Este procedimento encerra o controle dos documentos processuais enviados via 
Malote Digital. 

 


