
Ativando a conta de e-mail do TJPE no Outlook 
 
O e-mail do TJPE está sendo migrado para o novo e-mail corporativo Outlook 365, que faz parte da suíte 
Office 365, que inclui, dentre outros programas, o Word, Excel, PowerPoint, Teams, Onedrive etc.  
Vamos ver por este tutorial como configurar o primeiro uso, configurar e utilizar os principais recursos 
deste novo sistema de e-mails.  
 

ATENÇÃO 
Para sua segurança, obrigatoriamente, será necessário garantir que seu e-mail só será aberto por você, 
então, vamos utilizar mais uma forma de autenticação além da sua senha, isso pode ser feito de duas 
maneiras: 

- Utilizando um aplicativo para celular chamado Microsoft Authenticator ou 
- Utilizando um código enviado por SMS (caso você não utilize um smartphone p. ex.) 
 

Isso chama-se de autenticação de dois fatores ou verificação em duas etapas e serve para proteger 
você de eventuais tentativas de invasão ou roubo de informações pessoais. 
 
Funciona assim:  
Quando você abrir o seu e-mail no computador será solicitado uma aprovação através do celular, quer 
seja pelo aplicativo Microsoft Authenticator ou por SMS. 
Vamos ver nos próximos passos como configurar esta autenticação de dois fatores enquanto você 
inicia pela primeira vez seu novo gerenciador de e-mail. 

 
Através de um navegador (Chrome, Mozila Firefox, Edge etc.) acesse o link https://outlook.office.com; 

 
Será iniciado o processo de configuração de sua conta; 
 

Na tela a seguir informe o seu e-mail do TJPE e clique em avançar e informe a senha; 
 

  
 

Será mostrado seu e-mail e se estiver correto clique em Avançar; 
 



 
 

Observe que o Outlook sugere que seja instalado o aplicativo Microsoft Authenticator no seu celular. 
Se esta for sua opção pode continuar, no entanto, caso opte por autenticação via SMS avance para o 
item 2.  
 
Vamos continuar.... 
 
1 - Usando o Microsoft Authenticator 
 
Instalando 

 
1.1 - Abra a Play Store (Android) 
 

 
 
1.2 - Busque o Microsoft 
Authenticator 

 
 
 
 
 

1.3 - Instale o app  

1.4 - Clique em abrir 

 

Ou pela App Store (Iphone)  
Instale, abra e siga as instruções 
 

 

Com o aplicativo autenticador instalado siga para a configuração. 



No Computador No Celular 
Após instalado o Microsoft Authenticator clique em Próximo 
 

 
 

 
 

Clique em Permitir (Allow) 

 
 

Antes, no celular, clique em Adicionar conta e siga ao lado. 
 

 
Clique em próximo 
 

Escolha a opção Conta corporativa 
ou de estudante 

 
 E clique em Leia um código QR 

 
 

  



Será mostrado o QR Code para configuração do Microsoft Authenticator. Após 
apontar a câmera do celular para validação, clique em Próximo 

 

 

Clique em Permitir e Aponte a câmera 
do celular para o QR Code que está 
aparecendo na tela do computador 

 

Aguardando aprovação pelo Authenticator no celular... 
 

 

Clique em APROVAR no Authenticator 
do celular 
 

 
  



Pronto! Seu e-mail está configurado 
 

 
  
Para reduzir o número de vezes que será solicitado a autenticação em duas etapas, ao entrar no e-mail e 
autenticar, será apresentada a mensagem a seguir: 

 
 
Aqui você poderá responder SIM para que não seja solicitado 
novamente a autenticação. Caso você saia (desconecte) da sua 
conta, no próximo acesso será solicitada a autenticação com o 
celular novamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO 
- Após a ativação do novo e-mail algumas configurações não serão migradas: 
 - Suas assinaturas; 
 - Filtros e regras de e-mail; 
 - Pastas de contas de e-mail compartilhadas. 
Essas funcionalidades deverão ser configuradas manualmente e serão abordadas mais à frente deste 
tutorial. 

 
  



2 - Usando autenticação por SMS 
 

 

a - Clique em Desejo configurar um método 
diferente; 
 
b - Na caixa escolha a opção Telefone. 

 

Aqui você informa o seu número de telefone que 
irá receber o código de ativação via SMS e clica em 
próximo. 

 

Informe o código recebido. 

 

 

Pronto. O modo de autenticação está configurado 
para SMS. 
Sempre que for necessário entrar com o seu e-mail 
em um novo equipamento, será necessário fazer a 
autenticação pelo SMS. 

 



Sobre a Autenticação de dois fatores 
 
Como já descrito no início deste tutorial, para se ter acesso ao seu e-mail institucional, será necessário 
fazer uma autenticação com o seu celular através do Microsoft Authenticator, isto implica dizer que o seu 
celular tem que estar com você no momento do acesso ao e-mail para que se possa aprovar (autenticar). 
Para minimizar algum problema pela perda do acesso ao celular por quaisquer que sejam os motivos, é 
possível fazer a configuração em mais de um celular ou tablete, basta baixar e instalar o Microsoft 
Authenticator, selecione a opção Adicionar conta (+) e siga as instruções. Você utilizará a mesma conta, ou 
seja, o seu e-mail funcional. Agora você terá dois dispositivos para autorizar acessos ao e-mail. Esta opção 
não se aplica a autenticação por SMS. 
 

Atenção 
Caso o dispositivo utilizado para a autenticação de dois fatores seja extraviado ou tenha qualquer 

defeito que impossibilite o seu uso, o servidor deverá, imediatamente, abrir um chamado junto à SETIC 
para que suas configurações de e-mail sejam limpas, a fim de poder configurar um novo equipamento. 

 
Caso você tenha dois dispositivos configurados como demonstrado acima, o acesso poderá ser feito por 

ele, bem como a configuração de outro equipamento. 
Para informações sobre como abrir um chamado na SETIC, acesse: www.tjpe.jus.br/ajuda. 
 

 

  



A tela inicial do Outlook 365 
 

Figura 1 

 
 

 Caixa para pesquisa de e-mails; 

 Barra de ferramentas 

 Pastas 

 E-mails 

 Conteúdo do e-mail 

 Mais opções da barra de ferramentas 

 Opções para tratamento do e-mail 

 Opções rápidas para tratamento do e-mail 
 

Criando uma assinatura 
 
Se você tinha uma assinatura já configurada no seu e-mail do Zimbra, ela não pôde ser migrada para o Outlook 365, 
então será necessário configurar sua assinatura. Vamos lá... 
 
- No Outlook, aberto no navegador web [Figura 2], clique no botão de configurações e depois em Exibir todas as 
configurações... 
 



Figura 2 

 
 
- [Figura 3]Escolha a opção E-mail no menu lateral (1), depois Redigir e responder (2), defina um título para sua 
assinatura (3), redija o texto para sua assinatura (4), clique em Salvar (6), selecione a assinatura para as novas 
mensagens e para as respostas (5), clique em Salvar novamente (6). Feche a janela de configurações. 
 
Figura 3 

 
 



- Pronto, agora ao iniciar a redação de um novo e-mail, vai ser exibida sua assinatura no fim do texto. 
 

Configurando uma pasta compartilhada 
 
As pastas compartilhadas (e-mail da sua unidade p.ex.) também não serão migrados automaticamente para 
o Outlook 365, teremos que fazer a configuração manualmente. Vejamos... 
 
Você só poderá adicionar uma pasta compartilhada que você já faça parte. 
 
[Figura 4]Para adicionar você precisa clicar com o botão direito do mouse em Pastas (1) e escolher Adicionar 
pasta compartilhada (2), informar o e-mail compartilhado que você faz parte (3) e clicar em Adicionar. 
Pronto, sua caixa de e-mail compartilhada vai aparecer na lista de Pastas. 
 
Figura 4 

 
 
Para remover a pasta compartilhada, basta clicar com o botão direito do mouse na caixa de e-mail 
compartilhado e selecionar a opção Remover pasta compartilhada. 
  

Enviando e-mail utilizando a caixa compartilhada 
 
Você pode querer enviar um e-mail através da caixa de e-mail compartilhada e não do seu próprio e-mail. 
Antes que isso seja possível, precisamos fazer com que o botão DE fique disponível na janela de nova 
mensagem. Vamos ver a seguir como podemos fazer isso. 
 
Por padrão o botão DE não aparece na janela de nova mensagem, conforme a figura a seguir: 
 



 
Para mostrar abra as opções extras do menu (...) e clique em Mostrar De ou Ocultar De 

 

 

 

 

 
 

Agora, quando clicar no botão e abrir a janela 
para redigir o e-mail, você poderá clicar no botão De, clicar em 
Outro endereço de e-mail... e informar o e-mail da sua caixa 
compartilhada, que agora será o remetente. 
 
Obs.: Após fazer esse processo pela primeira vez, o e-mail da caixa 
compartilhada aparecerá como opção automaticamente ao clicar 
no botão De 
 


