
INTRODUÇÃO  

O Judwin é um dos sistemas que fazem parte das funcionalidades do TJPE CONECTADO, 

ambiente que agrega os principais sistemas não WEB utilizados pelo TJPE. Este manual se 

destina aos usuários do Judwin que já fazem uso desse ambiente fora das dependências dos 

fóruns como ferramenta para a modalidade de teletrabalho (Home Office), sendo agora 

implementado para uso dentro da nossa rede, visando, principalmente, a diminuição de 

problemas. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA O USO DO SISTEMA 

Para acessar o TJPE Conectado, faz-se necessário os seguintes requisitos abaixo:  

Sistema Operacional Windows 7 SP1 ou superior;  

Área de Trabalho Remota do Windows na versão 8.1 do protocolo RDP; 

Navegador Internet Explorer 8.0 ou superior;  

Computador com acesso à Internet. 

ACESSANDO O SISTEMA 

A partir do navegador Internet Explorer, acesse a URL https://sac.tjpe.jus.br;  

Será apresentada a janela a seguir, solicitando um certificado: 

 

Como não utilizaremos o certificado digital para autenticação, basta clicar em Cancelar; 

Agora informe seu login e senha de rede e clique em entrar; 



 

Na próxima tela serão apresentados os aplicativos disponíveis para o seu perfil. 

 

Observação:  

Os aplicativos listados nessa tela representam aqueles em que o usuário está habilitado para 

uso, caso precise de mais algum para o desenvolvimento de suas tarefas, abra um chamado 

técnico através dos canais de atendimento da SETIC. Na tela acima estão listados todos os 

sistemas disponíveis.  

Neste manual trataremos apenas do Judwin. 

Acessando o Judwin 



 

Encontre o módulo do Judwin que deseja acessar e clique sobre ele. Será apresentada uma 

janela com informações sobre a aplicação, agora, é só clicar em Conectar - neste exemplo 

estamos executando o módulo de Secretaria Interior 1º grau; 

Será apresentada essa tela abaixo e depois de alguns segundos será solicitado o login e senha 

do próprio módulo do Judwin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível que esta tela acima apareça, 

basta clicar em Sim 



 

Considerações acerca do acesso às pastas e impressoras locais 

 

Nesta tela está demonstrado uma ocasião em que se tenta imprimir algum texto/documento. 

Serão mostradas todas as impressoras conectadas ao seu computador local, escolha qualquer 

delas e clique em OK. 

 



Aqui está demonstrado uma situação em que se queira salvar um arquivo no computador 

local. Para entender melhor é preciso saber que no Judwin remoto, o sistema está sendo 

executado em um servidor dentro da rede do TJPE e quando você se conecta a ele, é criado 

um usuário, igual como é criado no computador da sua vara, isso que dizer que se gravar 

algum arquivo nas unidades convencionais (Desktop, Documents, Downloads, DADOS (D) etc) 

estas estarão localizadas no servidor remoto, então para gravar um documento qualquer no 

micro que você  está usando na sua vara, será preciso escolher uma das unidades 

compartilhadas do servidor, tais como D: on TJPExxxxxx onde xxxxxx é o tombo do 

equipamento que você está utilizando no momento, assim, ao clicar em um desses 

compartilhamentos serão abertas as pastas nele contidas, escolha o local onde deseja gravar o 

documento, tecle OK e pronto, seu arquivo foi gravado localmente. 


