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Senha expirada - Manual de orientação 
 
Se você está com sua senha expirada é porque já chegou o momento de 
alterá-la para uma nova! 
Por favor, siga estes passos para realizar a troca de senha: 

 
1. Abra seu navegador e digite: sac.tjpe.jus.br 
2. Se aparecer uma janela solicitando selecionar um certificado digital 
clique em CANCELAR. 
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3. Entre com seu usuário e senha atual 
Será apresentada uma tela onde você deverá inserir o seu usuário de rede 
(login) e sua senha atual (a mesma que você usa para se logar na sua estação 
de trabalho). Clique no botão "Entrar". 

 

 
4. Será apresentada a seguinte mensagem: 

 
Your password is expired. Click here to change it. 
(Sua senha está expirada. Clique aqui para alterá-la.) 

 
Atenção: siga as setas! 
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 A próxima tela pedirá para você preencher os campos informando a 
senha atual e a nova senha que deverá ter, no mínimo, 08 caracteres 
alfanuméricos contendo: letra maiúscula, letra minúscula, número e 
caractere especial; não podem ser repetidas as últimas 5 senhas, não 
pode utilizar o nome da conta (login) ou nome ou sobrenome como 
parte da senha nova: 
 
Exemplos de senhas que não serão aceitas, usando o usuário fictício: 
 
José Maria de Jesus 
Login: JMJ 
 

JMJ2021@ Usou o login como parte da senha e ausência de 
letra minúscula 

Jmari2021# Usou parte do nome 
2021jfeliz Ausência de caractere especial e de letra 

maiúscula 
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Atenção:  

 Por sua segurança a senha de rede será expirada a cada 6 meses; 
 A sua nova senha de rede não pode ser a mesma utilizada para fins 

particulares como e-mails, redes sociais etc;  
 Caso ocorram 10 tentativas de acesso com senha errada ela será 

bloqueada; 
 Recomendamos não utilizar duas letras iguais em sequencia para 

compor sua senha. 
 Não utilizar o nome da conta (login) como parte da senha nova 
 Não utilizar partes do nome ou sobrenomes na nova senha 
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5. Por fim, será apresentada a seguinte mensagem: 

 
Your password been successfully changed 
(Sua senha foi alterada com sucesso.) 

 
Basta clicar em "OK" para começar a fazer uso de sua nova senha. 
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Dúvidas: 
 
1. Não lembro minha senha atual e agora? 
Se você esqueceu sua senha atual precisará entrar em contato com a Central 
de Serviços de TIC, preferencialmente, pelo canal de chat: 
www.tjpe.jus.br/ajuda clicar no botão "Suporte On Line" 
Se você estiver presencialmente nas dependências do TJPE, poderá ligar para 
o número 3181 0001. 
Em ambos os casos, o atendente solicitará uma confirmação de alguns dados 
pessoais de forma a garantir a sua segurança. 
E o atendente sabe os meus dados? 
Não! Ele apenas vê a parte da informação necessária para a validação de sua 
pessoa! 

 
2. Estou no trabalho presencial e ao entrar no meu computador o sistema 
pediu para trocar a minha senha. Fiz o procedimento e agora não consigo 
entrar em alguns sistemas, o que devo fazer? 
Em alguns casos, pode demorar um pouco, cerca de 10 a 15 minutos, até a sua 
nova senha ser redefinida internamente na rede. Aguarde um pouco e tente 
entrar novamente com a nova senha. 
Se ainda permanecer sem acesso, você poderá entrar em contato com a 
Central de Serviços de TIC e procure informar com detalhes o que ocorreu. 

 
3. Perdi o acesso a alguns sistemas após a troca da minha senha, o que 
houve? 
Lembre-se que há sistemas cuja autenticação faz uso da senha de rede 
(TJPEMail, SEI, Controle de Frequência, SGP Digital, Portal WEB de 
Atendimento TIC etc). Então, se você mudou sua senha não poderá continuar 
usando a antiga para  entrar nesses sistemas ;-) 


