
Ativação da conta TJPE.webex.com
Após a migração das contas do Webex do CNJ, prevista para iniciar a 
partir do dia 25/01/2021, será encaminhado um e-mail para ativação 
da nova conta. Abra o e-mail.



Ao abrir o e-mail, você será solicitado a ativar sua conta, para isso é necessário clicar em Activate e, em 
seguida, você deve cadastrar uma senha conforme requisitos obrigatórios informados na lateral.
Após digitar a senha, e confirmar, clique em Salvar e iniciar sessão.
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Nesta tela clique no botão iniciar sessão
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Aqui você vai informar o mesmo endereço de e-mail que 
recebeu a mensagem de ativação da conta, em seguida clicar 
em próximo e digitar a senha que acabou de ser cadastrada.

Importante: Lembre que aqui você vai 
digitar o e-mail pelo qual foi recebida a 
confirmação da conta, pode ser o e-mail da 
sua unidade, fique atento!
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Pronto! Você já está com a sessão aberta e poderá agendar 
suas reuniões.

Aqui será apresentado o 
nome da sua conta

Clique aqui para agendar 
uma reunião / audiênciaPara aprender a usar o sistema acesse:

www.tjpe.jus.br/ajuda
E procure o manual do Webex

Próximo passo:
Iniciar a sessão no 

aplicativo de desktop
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Ajustes do aplicativo Cisco Webex Meetings

Atenção!
 

Os ajustes a seguir deverão ser executados 
em todos os computadores com o 

aplicativo instalado que você for utilizar 
com a nova conta



O aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings, deverá ser atualizado para a nova conta

Essa é a sessão 
da conta antiga 
do CNJ

Você deverá 
finalizar a 
sessão e entrar 
novamente com 
a nova conta



Informe o endereço 
de e-mail e clique em 
Próximo

Marque a opção 
tjpe.webex.com e 
Próximo

Acessando o Webex com a nova conta



Informe a senha e 
clique em Iniciar 
sessão

Observe agora que a 
sessão está com a 
nova conta


