
ASSINADOR DO STJ 
 

 
Para utilizar o assinador, siga os passos abaixo: 

1. Na página inicial do STJ (www.stj.jus.br), à esquerda da tela, clique em “Peticionamento”; 

2. Clique no botão “Novo peticionamento”; 

3. Selecione a opção “Assinador”. 

 

 

IMPORTANTE 

1. Para utilizar o assinador do STJ, é preciso se cadastrar no sistema de peticionamento. Caso seja 

o seu primeiro acesso, clique aqui e saiba como fazer o cadastro.  

2. Os documentos devem ser assinados obrigatoriamente no assinador próprio do STJ.  

3. Os documentos assinados ficam disponíveis em uma área temporária do sistema de 

peticionamento. Não ficam salvos no computador do usuário! 

4. Os arquivos assinados são salvos na área temporária em ORDEM ALFABÉTICA. Portanto, antes 

de assiná-los, verifique na tela do sistema se estão na ordem desejada (veja as dicas de como 

salvar seus arquivos no item 6 desse tutorial). 

5. Uma vez assinados, não é possível excluir manualmente os arquivos da área temporária. Os 

arquivos são excluídos dessa área apenas após o envio ou, não sendo enviados, após 4 horas 

da assinatura.  

6. Não é possível visualizar o conteúdo dos documentos depois de assinados. Por isso, selecione 

atentamente os arquivos que deseja assinar. 

 

http://www.stj.jus.br/
https://ww3.stj.jus.br/estj/do/visualizarPeticaoInicial?op=carregar
https://a2v.stj.jus.br/peticionamento-cliente/
http://www.stj.jus.br/file_source/STJ/Espa%C3%A7o%20do%20advogado/Ajuda/Processo%20Eletr%C3%B4nico%20-%20e-STJ/CADASTRO%20PARA%20USO%20DOS%20SERVI%C3%87OS.pdf


 
 
4. Alguns navegadores fazem o download do aplicativo automaticamente. Outros pedem permissão 
para realizar a instalação. Se for este o caso, é preciso fornecer as autorizações solicitadas.  
 
Veja o exemplo da instalação no Google Chrome:  
 
Clique em “Manter”: 

 
 
 

5. Após baixar e abrir o assinador, você deverá escolher os documentos que irá assinar.  Os arquivos 
são carregados em ORDEM ALFABÉTICA, sendo que os NÚMEROS precedem as letras. Assim, 
qualquer arquivo que comece por número aparece antes dos que comecem por letras.  

 
 

IMPORTANTE 

Os números precedem as letras, por isso é recomendado numerar todos os arquivos na hora de 

salvar para assinar. No entanto, o sistema segue a ordem alfabética. Por isso, caso queira assinar 10 

arquivos ou mais, numere utilizando 2 dígitos, conforme exemplo abaixo: 



 

 
 
 
É possível escolher o arquivo (5.1) ou a pasta (5.2) que contém arquivos que deseja assinar. Poderão ser 
escolhidos vários arquivos de uma só vez ou a pasta inteira. 

 

 
Selecione a opção desejada: “Escolher arquivo” ou “Escolher pasta”  

 



 
Tela de seleção de arquivo: é possível selecionar quantos arquivos quiser. 

 
 

 
Tela de seleção de pasta: essa opção seleciona todos os arquivos salvos na pasta. 

 



 

 
 

6. Caso tenha escolhido arquivos incorretos, é possível excluí-los por meio do botão “Limpar”.  

 
 
 

7. Após conferir que os arquivos escolhidos estão corretos, clique no botão “Assinar”: 

 

IMPORTANTE 

Selecione atentamente os arquivos que serão assinados, pois na fase do peticionamento não é 

possível abrir o documento e visualizar seu conteúdo.  

É recomendável que cada documento seja salvo com a indicação do processo a que se refere e/ou 

com o nome da peça processual. 

IMPORTANTE 

Se, ao escolher os arquivos, verificar que não estão na ordem desejada, será necessário excluí-los 

por meio do botão “Limpar”. Uma vez excluídos, será necessário nomear novamente os arquivos 

conforme critérios demonstrados no item anterior.    



 

8. Selecione seu certificado digital e digite sua senha (Código PIN): 

 

9. Acompanhe o progresso da assinatura dos arquivos e, em seguida, clique em OK. 

 

 

 

 

 

Pronto. Agora você já pode sair do assinador e peticionar. 

 

 

https://ww3.stj.jus.br/estj/do/visualizarPeticaoInicial?op=carregar

