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APRESENTAÇÃO

O portal de Serviços E-SAJ, permite a conferência de documentos impressos com seus originais emitidos pelo 
Poder  Judiciário  nos  processos  digitais.  Todos  os  documentos  emitidos  por  autoridades  do  Judiciário  e 
assinados digitalmente podem apresentar na lateral uma identificação, desde que gerados a partir da Versão 
para impressão, na qual constam: 

 o nome da pessoa que assinou digitalmente o documento;
 o endereço da página na Internet em que é possível averiguar a legitimidade do documento;
 o número do processo a que pertence;
 o código de identificação do documento.

Para verificar a legitimidade do documento, acesse na Internet o endereço indicado na lateral do mesmo.

VALIDANDO DOCUMENTOS VIRTUAIS PELO PORTAL

Vejamos como proceder para validar um documento pelo portal. Primeiramente, o usuário deverá acessar o 
Portal de Serviço do E-SAJ pelo seguinte endereço: http://esaj.tjce.jus.br .

1. Com o Portal E-SAJ aberto, clique no menu Conferência de 
Documentos Digital.

2. Em seguida, clique em Conferência de Documentos de Digital 
1º Grau.  

3. Em seguida, clique no botão Consulta.  Veja imagem ao lado:
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Nota: a tela Conferência de Documento Digital do 1º Grau, apresenta os campos Tipos de números em: 
Unificado e Outros. Unificado: Representa o número do processo que obedece a Resolução Nº 65  ,   
do Conselho Nacional de Justiça, que fixa um padrão para a numeração dos processos que deve ser 
respeitado em todos os tribunais.  A ideia é permitir  que os advogados,  juízes,  promotores e partes 
saibam como consultar  processos  em qualquer  corte,  inclusive  nas  cortes superiores.  Outros:  Faz 
referência  a  outros  números  de  processos  relacionados  ao  processo  de  origem,  utilizado  para 
localização do processo, ou do número unificado do processo. Ver imagem acima:

4. Agora, no campo Número do processo, informe o processo à ser pesquisado. 
5. No campo Código do documento, informe o código do documento.
6. Em seguida, clique no botão Consultar. Veja imagem acima:
7. Será mostrada a seguinte tela:
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CONFERÊNCIA DE ASSINATURA

Ao abrir  um documento pelo portal  E-SAJ, o usuário deverá verificara a validade do documento,  ou se o  
documento  que  está  assinado  tem  assinatura  válida.  Verificaremos  a  autenticidade  desse  documento, 
conferindo os dados que estão no papel,  com os dados do documento no portal.  Os elementos a serem 
observados são os seguintes: primeiro, o nome da pessoa que assinou o documento; segundo, o número 
do processo o qual está o documento; terceiro o código de acesso do documento.

Vejamos então como verificar uma assinatura digital:

1. Com o documento aberto no portal E-SAJ, verifique se as informações correspondem ao documento físico, 
na lateral do documento, tem as mesmas informações, bem como o seu conteúdo.

Nota:  Verificando o cabeçalho do documento,  podemos constatar,  também, quem o assinou.  Clicando no 
logotipo  em forma de  brasão,  com um sinal  verde  de  confirmação  de  assinatura  válida,  podemos 
observar  para  quem  foi  emitido  o  certificado,  a  autoridade  certificadora  e  a  data  da  emissão  do 
certificado. Ver imagem acima:
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Informações de assinatura

Informações de certificado

Informações de conteúdo


