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1. Introdução 
 

A Nuvem é uma solução de armazenamento e compartilhamento em nuvem que permite ao usuário 
compartilhar um arquivo ou uma pasta remotamente, em qualquer ambiente com acesso à internet. Foi 
desenvolvido com base no ownCloud, plataforma Open Source que permite fornecer em uma nuvem privada 
serviços para guarda e troca de arquivos maiores do que o permitido via e-mail. 

A solução é compatível com todas as extensões de arquivos, inclusive executáveis, e realiza a sincronização 
automática de conteúdo entre a estação de trabalho e a nuvem. É adequada para abrigar e preservar 
informações corporativas já que a gestão e administração do ambiente são realizadas pelo próprio TJPE, 
conferindo mais segurança aos conteúdos. 

 

2. Características  
 

 Armazenamento de Dados em Nuvem; 

 Plataforma ownCloud; 

 Cotas por cliente; 

 Gestão das cotas; 

 Acesso via WEB e via cliente de sincronização; 

 Compartilhamento de arquivos controlado; 

 Arquivos criptografados. 
 

3. Acesso ao sistema pelo navegador web  
 
Para acessar o site do ownCloud do TJPE, digite ou copie no navegador o link: 

https://owncloud.app.tjpe.jus.br/index.php/login. Você terá acesso a tela de login (Figura 1). 
 

 
Figura 1 - Tela de Login. 

 
1. Insira o seu login de rede ou e-mail funcional. 
2. Insira a senha de rede do tribunal; 

 

https://owncloud.app.tjpe.jus.br/index.php/login
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Em seguida, clique na tecla Enter do seu teclado ou clique na seta    presente no campo da senha. 
 

4. Carregar arquivos no OwnCloud    
 

 
Figura 2 - Tela de Gerenciamento de Arquivos e Pastas. 

 

1. Conforme a figura 2, clique no   para aparecer o menu com as opções; 
2. Clique em enviar. 

 
 

 
Figura 3 - Tela de Seleção de Arquivos.’ 

 
3. Conforme a figura 3, selecione os arquivos que deseja carregar; 
4. Em seguida clique no botão Abrir; 
5. Observe que o arquivo foi carregado e agora está salvo no OwnCloud (Figura 4). 
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Figura 4 - Tela de Gerenciamento de Arquivos e Pastas. 

 

5. Criar Pasta no OwnCloud 
 

1. Conforme a figura 5, clique no    para aparecer o menu, depois clique na opção Pasta; 
 

 
Figura 5 - Tela de Criação de Pastas. 

 
2. Em seguida, abrirá um campo para que seja digitado o nome da pasta que será criada. Digite o nome e 

clique na tecla Enter do seu teclado (Figura 6); 
 

 
Figura 6 - Tela de Criação de Pasta. 
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3. Observe que a pasta agora está criada no OwnCloud (Figura 7). 
 

 
Figura 7 - Tela de Gerenciamento de Arquivos e Pastas. 

 

6. Opções de Pasta e Arquivo      
 

Conforme a figura 8, clique no ícone  . Irá abrir o menu com as opções (serve tanto para pastas, quanto 
para arquivos). Veja as opções abaixo: 

 

 
Figura 8 - Tela de Opções de Pasta e Arquivos 

 
1. Detalhes: fornece informações sobre a pasta ou arquivo (histórico de atividades, comentários, dados 

de compartilhamento, etc.); 
2. Renomear: permiti renomear o arquivo para outro nome, caso necessário; 
3. Baixar: a pasta ou arquivo poderá ser baixado para o seu equipamento pessoal; 
4. Excluir: ao clicar nesta opção, sua pasta ou arquivo será apagado. 
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7. Recuperar Pastas/Arquivos Apagados 
 
Para recuperar arquivos ou pastas apagadas, basta seguir estes passos: 

1. Conforme a figura 9, acesse a opção Arquivos apagados; 
2. Clicar no botão Restaurar. Com isso, o arquivo voltará ao seu local de origem. 

 

 
Figura 9 - Tela de Recuperação de Arquivos Apagados. 

 

8. Criar Compartilhamento de Pastas/Arquivos no OwnCloud 
 
O compartilhamento de pasta e arquivo seguem os mesmos passos. 

1. Conforme a figura 10, clique no ícone  de compartilhamento . Irá carregar um menu no lado direito. 
2. Na aba Usuários e Grupos, digite o nome do usuário ou grupo que deseja compartilhar os arquivos ou 

pastas. Observe que irá carregar uma lista de usuários durante a pesquisa. Basta clicar, com o mouse, 
sobre o nome do usuário desejado que irá carrega-lo na lista de compartilhamento. Com isso, o 
compartilhamento já está concluído. 

 

 
Figura 10 - Tela de Compartilhamento. 

 
 
 
 
 

Caso queira visualizar as pastas/arquivos que foram compartilhados por outros usuários com você, basta clicar 
no menu do lado direto na opção Compartilhado com você, conforme Figura 11. 
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Figura 11 - Tela da Pasta Compartilhada por Outros Usuários com Você. 

 
Ainda conforme figura 11, é possível observar detalhes da pasta, como   o nome do usuário que compartilhou 

a pasta com você e a data do compartilhamento. 
 

8.1. Compartilhamento Público 
 

 
 

Caso o usuário não esteja na rede do TJPE, é possível enviar o link para o e-mail dele, com isso ele baixa o 
arquivo compartilhado. Também é possível colocar uma data para expirar o compartilhamento e/ou inserir uma 
senha de segurança para se ter acesso ao arquivo ou pasta. Veja abaixo conforme a figura 12. 

 

 
Figura 12 - Tela de Configuração de Compartilhamento. 

 

 
 

1. Selecione a aba Links Públicos; 
2. Depois clique em Criar link público; 
3. Insira o nome do link que deseja compartilhar; 
4. Para restringir o acesso ao arquivo ou pasta compartilhada, você poderá inserir uma senha de 

segurança. Lembrar que você terá que informar a senha ao usuário destinatário; 
5. Para determinar uma data limite para o compartilhamento do arquivo ou pasta. Com isso, após a data 

estabelecida, o link de compartilhamento irá expirar e o destinatário não terá mais acesso aos arquivos 
compartilhados; 

⚠️  ATENÇÃO: Está em vigor a lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

 

⚠️  ATENÇÃO: As etapas 4 e 5 são recomendas para garantir maior segurança de acesso as pastas e 

arquivos compartilhados com usuários externos do TJPE. 
 

https://blog.cebrasse.org.br/2020/11/30/apenas-2-das-pequenas-e-medias-empresas-estao-preparadas-para-a-lgpd/?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=NOTCIAS%20DA%20CENTRAL%20EMPRESARIAL%20E%20SEUS%20ASSOCIADOS%20EM%20MANIFESTO%2072%20ENTIDADES%20DO%20SETOR%20DE%20SERVIOS%20TENTAM%20BARRAR%20REFORMA%20TRIBUTRIA%20NESTE%20ANO
https://blog.cebrasse.org.br/2020/11/30/apenas-2-das-pequenas-e-medias-empresas-estao-preparadas-para-a-lgpd/?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=NOTCIAS%20DA%20CENTRAL%20EMPRESARIAL%20E%20SEUS%20ASSOCIADOS%20EM%20MANIFESTO%2072%20ENTIDADES%20DO%20SETOR%20DE%20SERVIOS%20TENTAM%20BARRAR%20REFORMA%20TRIBUTRIA%20NESTE%20ANO
https://blog.cebrasse.org.br/2020/11/30/apenas-2-das-pequenas-e-medias-empresas-estao-preparadas-para-a-lgpd/?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=NOTCIAS%20DA%20CENTRAL%20EMPRESARIAL%20E%20SEUS%20ASSOCIADOS%20EM%20MANIFESTO%2072%20ENTIDADES%20DO%20SETOR%20DE%20SERVIOS%20TENTAM%20BARRAR%20REFORMA%20TRIBUTRIA%20NESTE%20ANO
https://blog.cebrasse.org.br/2020/11/30/apenas-2-das-pequenas-e-medias-empresas-estao-preparadas-para-a-lgpd/?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=NOTCIAS%20DA%20CENTRAL%20EMPRESARIAL%20E%20SEUS%20ASSOCIADOS%20EM%20MANIFESTO%2072%20ENTIDADES%20DO%20SETOR%20DE%20SERVIOS%20TENTAM%20BARRAR%20REFORMA%20TRIBUTRIA%20NESTE%20ANO
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6. Para concluir o processo de compartilhamento, clique no botão Compartilhar; 

 

 
 

7. Conforme a figura 13, para copiar o link de compartilhamento clique no ícone   . Com isso, 
basta apenas colar o link no local desejado e enviar para o destinatário. 

Caso deseje excluir o compartilhamento, apenas clique no ícone da lixeira  . 
 

 
Figura 13 - Tela de Compartilhamento do Link Público. 

 

⚠️  ALERTA: Qualquer pessoa interna ou externa ao TJPE que tenha o link e a senha de compartilhamento 

terá acesso as suas pastas e/ou arquivos compartilhados. 
 

https://blog.cebrasse.org.br/2020/11/30/apenas-2-das-pequenas-e-medias-empresas-estao-preparadas-para-a-lgpd/?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=NOTCIAS%20DA%20CENTRAL%20EMPRESARIAL%20E%20SEUS%20ASSOCIADOS%20EM%20MANIFESTO%2072%20ENTIDADES%20DO%20SETOR%20DE%20SERVIOS%20TENTAM%20BARRAR%20REFORMA%20TRIBUTRIA%20NESTE%20ANO
https://blog.cebrasse.org.br/2020/11/30/apenas-2-das-pequenas-e-medias-empresas-estao-preparadas-para-a-lgpd/?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=NOTCIAS%20DA%20CENTRAL%20EMPRESARIAL%20E%20SEUS%20ASSOCIADOS%20EM%20MANIFESTO%2072%20ENTIDADES%20DO%20SETOR%20DE%20SERVIOS%20TENTAM%20BARRAR%20REFORMA%20TRIBUTRIA%20NESTE%20ANO
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