
COMO SE CADASTRAR?

ATENÇÃO: o prazo limite para o envio de 
documentos físicos ao STJ é dia 14 de 

novembro. Após essa data, o Tribunal somente 
receberá documentos encaminhados 

eletronicamente.

O QUE É?

PÚBLICO-ALVO

BASE LEGAL

É um novo recurso do SEI que permitirá o envio de documentos 
administrativos digitais ao Tribunal.

Pessoas físicas e representantes de pessoas jurídicas, públicas e 
privadas, com o objetivo de celebrar acordos, contratos, termos e 
outros instrumentos congêneres, bem como encaminhar 
documentos administrativos digitais (faturas, notas fiscais, cartas, 
ofícios, etc).

Instrução Normativa STJ/GDG n. 17 de 3 de julho de 2019.

BENEFÍCIOS

Economia de recursos, celeridade, transparência, sustentabilidade, 
eficiência administrativa.

1) Acesse o Portal do STJ (www.stj.jus.br) > Links 

> SEI - Acesso Externo e efetue o cadastro.

2) Processo de identificação:

a. Representantes de Pessoa Jurídica

Apresentar o original do RG, CPF e comprovante de residência 
à Seção de Protocolo Administrativo (SEPAD); ou

Encaminhar à SEPAD, via correios, a cópia do RG e CPF 
autenticada em cartório e a cópia simples do comprovante de 
residência. Endereço: SAFS, Quadra 6, Lote 1, Trecho III, CEP 
70.095-900, Brasília-DF; ou

Apresentar os documentos à unidade do Tribunal que o 
interessado mantenha interface.

b. Representantes de Órgãos e Instituições Públicas 

O órgão ou instituição deve expedir um ofício endereçado ao 
Superior Tribunal de Justiça, indicando o nome completo, o 
RG, o CPF e o e-mail cadastrado pelo interessado, para a 
liberação do acesso.

3) A liberação do cadastro ocorrerá em até 5 dias úteis, após o 

recebimento dos documentos de identificação.

Acesse o Portal do STJ e consulte todas as informações 

disponibilizadas para o uso do SEI por usuários externos.

Dicas importantes para o envio de documentos digitais!

1 – Leia a Instrução Normativa STJ/GDG n. 17 de 3 de julho de 
2019;

2 – Consulte o Guia Prático do SEI - Usuário Externo; 

3 – Consulte as Orientações para a Digitalização de 
Documentos;

4 – Certifique-se de que a digitalização está legível e utilize pelo 
menos 300 dpi;

5 – Passe o OCR nos documentos após a digitalização;

6 – Respeite o limite máximo de 30 mb para o Documento 
Principal e 100 mb para Documentos Essenciais e 
Complementares, no upload de arquivos;

7 – Faça a conferência e certifique-se da integralidade do 
documento antes de fazer o envio;

8 – Envie a documentação na ordem correta e com as páginas 
devidamente posicionadas.

Em caso de dúvidas, encaminhe 
um e-mail para sei@stj.jus.br
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