
Perguntas e Respostas – Malote Digital

1. O que é o Sistema Malote Digital?
O Malote Digital é um sistema que permite enviar e receber comunicações oficiais e de 
mero expediente, com arquivos anexados exclusivamente no formato “PDF”.
2. Qual a origem desse Sistema?
O sistema foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 
(TJ-RN) para uso interno, posteriormente, foi cedido por meio de convênio ao CNJ, 
onde  sofreu  adaptações  para  permitir  a  troca  eletrônica  de  correspondências  entre 
diversos órgãos do Poder Judiciário, passando a ser conhecido como  Malote Digital. 
Consiste em um recurso ágil de remessa de documentos que seriam feitos via malote 
físico. O malote físico continuará a ser utilizado para remessa de documentos e objetos 
que não podem ser remetidos via Malote Digital.  
3. Qual a diferença de usar e-mail frente ao Malote Digital?
Diferentemente do e-mail, o Malote Digital registra e audita as comunicações enviadas 
e recebidas, permitindo ainda a comunicação oficial entre as  Unidades Judiciárias da 
federação, incluindo as Justiças Federais, Estaduais e Superiores e o Conselho Nacional 
de Justiça.
4.  O Malote Digital foi regulamentado?
Sim, nos termos da Resolução nº 100/2009/CNJ. O Sistema é utilizado por todo o Poder 
Judiciário em substituição à remessa física de comunicações, acelerando o trâmite de 
documentos e economia de gastos com os Correios, representando uma significativa 
economia ao erário.
5. É obrigatório utilizar este Sistema?
Em  Goiás  a  utilização  do  sistema  Malote  Digital  tornou-se  obrigatória  em  1º  de 
fevereiro de 2012, de acordo com Ofício Circular nº 010/2012/CGJ.
6. Como acessar o Sistema?
O Sistema Malote Digital é acessado na intranet, através do endereço eletrônico:
http://portaltj.tjgo.gov/malotedigital/login.jsf
7. Como me cadastrar no Sistema?
O acesso será solicitado à  Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do CNJ,  pelo e-
mail dgscnj@tjgo.jus.br  ou haamilhomem@tjgo.jus.br,  via  e-mail  institucional  do 
juiz  a  que  o  servidor  estiver  subordinado  (ou  e-mail  da  comarca,  por  ordem  do 
magistrado),  contendo  na  mensagem de  solicitação  de  acesso  ao  Malote  Digital  as 
seguintes informações:

• Nome dos servidores indicados pelo magistrado para ter acesso ao sistema, de 
acordo com a necessidade e conveniência da comarca;

• Matrícula funcional do servidor;
• Número do CPF do servidor;
• Cargo exercido pelo servidor;
• Unidade na qual o servidor está vinculado (Diretoria do Foro,  Juizado ou 

Escrivania).  Após obter retorno do e-mail de solicitação dos servidores 
cadastrados, estes poderão acessar o Sistema Malote Digital.

8.  Como posso receber suporte ao Sistema Malote Digital?
Na Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do CNJ da Corregedoria Geral da Justiça de 
Goiás, através dos telefones (62) 3216-2023/2636.

http://portaltj.tjgo.gov/malotedigital/login.jsf

