
 

SISTEMA WEB DE 

 
 
O moovdigital.com.br  é uma ferramenta 
agilizar o trâmite de documentos dentro dos setores de Câmara, Prefeituras, Autarquias e 
Fundações, basicamente moovdigital
dentro dos setores, fazendo que o processo interno se torne mais ágil e eficiente, sem contar com 
a economicidade que o moovdigital
economiza em suprimentos para impressoras, custos de manutenção de impressoras e ainda 
ajuda o meio ambiente, economizando papel e energia elétrica
 
O moovdigital.com.br  pode ser um sistema autônomo, isso quer dizer, ele próprio pode controlar 
o trâmite dos processos e ou prot
ao sistema de protocolo existente no órgão, com isso economiza ainda mais, principalmente a 
redigitação de documentos e até mesmo a tramitação do processo, sendo que com o 
moovdigital.com.br o órgão tem em qualquer lugar e em qualquer hora todos os processos que 
estão tramitando dentro do órgão, seja em tela de computador, tablets e smartphones.
 
Com o moovdigital.com.br  
possibilitando de forma rápida atender a demanda do processo e ou protocolo
possibilita a assinatura digital em cada folha anexada ou despachada de dentro do 
moovdigital.com.br. 
 
Em resumo o moovdigital .com.br
serviços) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as mesmas facilidades, sendo que 
o usuário através de senha e ou certificado digital, tem acesso a todo o conteúdo do processo e 
ou protocolo, podendo com as mesmas facilidades, dar d
presente no órgão. 
 
Toda a hospedagem e manutenção fica a cargo da Softhouse, devendo apenas o órgão inserir no 
seu portal (site) o link que apontará para o 
tem acesso ao ambiente restrito com total segurança, de acordo com as normas nacionais e 
internacionais, de acordo com os certificados de segurança
 
Não tem limites de processos e ou protocolos, podendo ter vários tipos dentro da mesma 
ferramenta, bem como não tem lim
 
Todo acesso na área interna do 
para cada tipo de função, desde a inclusão, exclusão de 
 
 
RELATÓRIOS 

� Protocolos Arquivados; 
� Protocolo Atrasados; 
� Relação dos Anexos (Documentos) assinados
� Relação das Economias. 

 
 
 
 
 

 
WEB DE MOVIMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS

moovdigital.com.br 
 

uma ferramenta voltada exclusivamente para o Setor Público, 
agilizar o trâmite de documentos dentro dos setores de Câmara, Prefeituras, Autarquias e 

moovdigital .com.br   vem acabar e ou diminuir o trâmite de papel 
dentro dos setores, fazendo que o processo interno se torne mais ágil e eficiente, sem contar com 

moovdigital .com.br  pode trazer, pois deixando de fazer impressões, se 
tos para impressoras, custos de manutenção de impressoras e ainda 

ajuda o meio ambiente, economizando papel e energia elétrica. 

pode ser um sistema autônomo, isso quer dizer, ele próprio pode controlar 
o trâmite dos processos e ou protocolos, ou como também como uma ferramenta complementar 
ao sistema de protocolo existente no órgão, com isso economiza ainda mais, principalmente a 
redigitação de documentos e até mesmo a tramitação do processo, sendo que com o 

m em qualquer lugar e em qualquer hora todos os processos que 
estão tramitando dentro do órgão, seja em tela de computador, tablets e smartphones.

 o usuário pode despachar o processo de qualquer lugar, 
da atender a demanda do processo e ou protocolo

possibilita a assinatura digital em cada folha anexada ou despachada de dentro do 

.com.br   é um sistema para aqueles que conhecem o e
serviços) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as mesmas facilidades, sendo que 
o usuário através de senha e ou certificado digital, tem acesso a todo o conteúdo do processo e 
ou protocolo, podendo com as mesmas facilidades, dar despachos e encaminhamentos sem estar 

Toda a hospedagem e manutenção fica a cargo da Softhouse, devendo apenas o órgão inserir no 
o link que apontará para o moovdigital.com.br , com o login e senha o usuário 
ambiente restrito com total segurança, de acordo com as normas nacionais e 

internacionais, de acordo com os certificados de segurança. 

processos e ou protocolos, podendo ter vários tipos dentro da mesma 
ferramenta, bem como não tem limites de usuários. 

interna do moovdigital.com.br  é feita através de senhas parametrizadas 
para cada tipo de função, desde a inclusão, exclusão de anexos, despachos e andamento

 

Relação dos Anexos (Documentos) assinados; 
 

MOVIMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS 

para o Setor Público, visa 
agilizar o trâmite de documentos dentro dos setores de Câmara, Prefeituras, Autarquias e 

vem acabar e ou diminuir o trâmite de papel 
dentro dos setores, fazendo que o processo interno se torne mais ágil e eficiente, sem contar com 

pode trazer, pois deixando de fazer impressões, se 
tos para impressoras, custos de manutenção de impressoras e ainda 

pode ser um sistema autônomo, isso quer dizer, ele próprio pode controlar 
ocolos, ou como também como uma ferramenta complementar 

ao sistema de protocolo existente no órgão, com isso economiza ainda mais, principalmente a 
redigitação de documentos e até mesmo a tramitação do processo, sendo que com o 

m em qualquer lugar e em qualquer hora todos os processos que 
estão tramitando dentro do órgão, seja em tela de computador, tablets e smartphones. 

o usuário pode despachar o processo de qualquer lugar, 
da atender a demanda do processo e ou protocolo, sendo que ele 

possibilita a assinatura digital em cada folha anexada ou despachada de dentro do 

é um sistema para aqueles que conhecem o e-saj (portal de 
serviços) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as mesmas facilidades, sendo que 
o usuário através de senha e ou certificado digital, tem acesso a todo o conteúdo do processo e 

espachos e encaminhamentos sem estar 

Toda a hospedagem e manutenção fica a cargo da Softhouse, devendo apenas o órgão inserir no 
com o login e senha o usuário 

ambiente restrito com total segurança, de acordo com as normas nacionais e 

processos e ou protocolos, podendo ter vários tipos dentro da mesma 

é feita através de senhas parametrizadas 
anexos, despachos e andamento. 



 

 
 

 

Ao Carregar o sistema, ele já traz de forma dinâmica as principai s informações, desde a quantidade 
de protocolos, os recebidos, os tramitados

 

 

DO ACESSO 
 

 
 

MODELO DA PÁGINA INICIAL 
sistema, ele já traz de forma dinâmica as principai s informações, desde a quantidade 

de protocolos, os recebidos, os tramitados  e os atrasados, dentro setor em que o usuário está 
logado. 

 

 

sistema, ele já traz de forma dinâmica as principai s informações, desde a quantidade 
e os atrasados, dentro setor em que o usuário está 

 



 

Na Lista de Protocolos, ele sendo o usuário adminis trador ele pode escolher o setor (lotação) para 
filtrar os processos, podendo exportar para EXCEL o u PDF a lista, e ainda conta com a opção de 

Ao escolher um determinado processo, o usuário ao d etalhar, ele tem todas as informações que 
foram inseridas no protocolo, desde os apensados at é mesmo os anexo, e demonstra ainda quanto 

que já se economizou no protocolo utilizando a ferr amenta de anexar a

 

 
 

DA LISTA DE PROTOCOLO 
Na Lista de Protocolos, ele sendo o usuário adminis trador ele pode escolher o setor (lotação) para 
filtrar os processos, podendo exportar para EXCEL o u PDF a lista, e ainda conta com a opção de 

pesquisa 
 

 
 

DETALHES 
Ao escolher um determinado processo, o usuário ao d etalhar, ele tem todas as informações que 

foram inseridas no protocolo, desde os apensados at é mesmo os anexo, e demonstra ainda quanto 
que já se economizou no protocolo utilizando a ferr amenta de anexar a

  

 
 
 
 
 
 

Na Lista de Protocolos, ele sendo o usuário adminis trador ele pode escolher o setor (lotação) para 
filtrar os processos, podendo exportar para EXCEL o u PDF a lista, e ainda conta com a opção de 

 

Ao escolher um determinado processo, o usuário ao d etalhar, ele tem todas as informações que 
foram inseridas no protocolo, desde os apensados at é mesmo os anexo, e demonstra ainda quanto 

que já se economizou no protocolo utilizando a ferr amenta de anexar a rquivos. 

 



 

Ainda no detalhamento, podemos abrir os processos que for am apensados ao protocolo e ainda ver 
os anexos que estão em cada um dos processos, possi bilitando abrir um a um ou o visualizar o 

O Sistema possibilita assinar o processo digitalmen te durante o procedimento de anexar ou o 
usuário pode ainda selecionar quais documentos que ele quer assinar, ou escolher ainda vários e 

 
 

 
 

DETALHANDO 
no detalhamento, podemos abrir os processos que for am apensados ao protocolo e ainda ver 

os anexos que estão em cada um dos processos, possi bilitando abrir um a um ou o visualizar o 
processo completo. 

 
 

 
ASSINANDO DIGITALMENTE 

O Sistema possibilita assinar o processo digitalmen te durante o procedimento de anexar ou o 
usuário pode ainda selecionar quais documentos que ele quer assinar, ou escolher ainda vários e 

assinar em lotes. 

 
 
 
 

no detalhamento, podemos abrir os processos que for am apensados ao protocolo e ainda ver 
os anexos que estão em cada um dos processos, possi bilitando abrir um a um ou o visualizar o 

 

O Sistema possibilita assinar o processo digitalmen te durante o procedimento de anexar ou o 
usuário pode ainda selecionar quais documentos que ele quer assinar, ou escolher ainda vários e 

 



 

 
 
 
 
 
 

Ao assinar o documento digitalmente, seja por certi ficado digital ou senha, o sistema adota a 
assinatura na lateral esquerda do documento, isso p orque o Tribunal de Justiça usa a assinatura do 

A Softhouse por ser fabrica de softwares, mantém eq uipes 
relatórios sob medida, um que exemplificamos aqui é  o Relatório de Economias.

 
 
 

 
DOCUMENTO ASSINADO 

Ao assinar o documento digitalmente, seja por certi ficado digital ou senha, o sistema adota a 
assinatura na lateral esquerda do documento, isso p orque o Tribunal de Justiça usa a assinatura do 

lado direito do documento. 
 

RELATÓRIOS PERSONALIZDOS 
A Softhouse por ser fabrica de softwares, mantém eq uipes prontas em atender e desenvolver 

relatórios sob medida, um que exemplificamos aqui é  o Relatório de Economias.

Ao assinar o documento digitalmente, seja por certi ficado digital ou senha, o sistema adota a 
assinatura na lateral esquerda do documento, isso p orque o Tribunal de Justiça usa a assinatura do 

 

prontas em atender e desenvolver 
relatórios sob medida, um que exemplificamos aqui é  o Relatório de Economias.  

 


