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Seja bem-vindo! 
A Central do Processo Eletrônico - CPE do Superior Tribunal de Justiça é um espaço que  

reúne vários serviços  relacionados ao processo eletrônico e torna mais fácil e rápido o trabalho 
de quem atua no STJ. 

Esse TUTORIAL contém o passo a passo para utilização do sistema. 

Em caso de dúvidas, a Seção de Informações Processuais pode ser consultada pelo e-mail 
informa.processual@stj.jus.br ou pelo telefone (61) 3319-8410.  

1 Requisitos para utilização dos serviços 
1.1 Quanto à configuração 

  

 Navegador 

A CPE é compatível com diversos navegadores, como: Microsoft Edge, Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari, entre outros.  

Há apenas duas exceções: o Internet Explorer, descontinuado pela Microsoft, e o Mozilla 
33, normalmente utilizado no Processo Judicial eletrônico (PJe), sistema desenvolvido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 Sistema operacional 

O acesso ao sistema pode se dar por meio de qualquer sistema operacional: Windows, OS, 
Linux, Android etc. 

 Equipamento 

O sistema pode ser utilizado por meio de computador, tablet ou smartphone.  
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 Acesso à Internet 

O equipamento utilizado pelo usuário deve possuir acesso próprio à rede mundial de 
computadores. 

 Drive 

É necessário um drive para leitura do certificado digital no momento da realização do 
cadastro. Os demais acessos à Central do Processo Eletrônico dispensam o uso do certificado 
digital.  

 

 

 

1.2 Quanto ao usuário 

 Advogado 

Para utilizar a CPE, o advogado deve: 

 Estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; 

  Ter certificado digital do tipo A3, emitido por autoridade certificadora credenciada 
pela ICP – Brasil; 

 Estar cadastrado na Central do Processo Eletrônico. 

 Parte 

Para utilizar a CPE, a parte deve: 

  Ter certificado digital do tipo A3, emitido por autoridade certificadora credenciada 
pela ICP – Brasil; 

  Estar cadastrada no sistema do STJ. 

 Ente Público 

Defensorias públicas, Ministério Público, juízos, tribunais, procuradorias de Estado, 
Procuradoria da Fazenda, Procuradoria da União, órgãos da Administração Pública Direta, 
autarquias e fundações públicas podem utilizar a CPE como entes públicos. Para isso, devem:  

 Estar cadastrados como entes públicos na Secretaria dos Órgãos Julgadores – SOJ.  

1.3 Quanto aos arquivos 

Para envio pela Central do Processo Eletrônico, os arquivos das petições e documentos devem 
atender aos seguintes requisitos:  

 Estar salvos em formato PDF; 

 Ser nomeados somente com letras e números, evitando a utilização de caracteres 
especiais, como ponto, underline etc.; 

 Possuir no máximo 10Mb e cada peticionamento estar limitado a 30 arquivos;   

 

 

 

 

Atenção! Caso a soma ultrapasse o limite acima, os arquivos restantes devem ser remetidos 
em um novo peticionamento. Para isso, deve ser informado, na folha de rosto, que se trata 
de complemento da petição anterior, com citação do nome do autor da ação. Ex.: 
“Complemento da inicial da MC ajuizada por ...” 

 
 

Atenção! Embora a CPE funcione em vários tipos de equipamento e sistemas operacionais, 
recomenda-se que, para realizar o cadastro, seja utilizado o sistema operacional Windows. 
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 Utilizar, preferencialmente, a resolução 100 dpi no caso de digitalização de documentos. 
Assim, o arquivo ficará menor e mais leve, facilitando o seu envio pelo sistema. 

Quando a digitalização for tecnicamente inviável, os documentos devem ser apresentados ao 
tribunal no prazo de 10 dias, contados do envio da petição eletrônica, comunicando o fato (Art. 15 
da Resolução STJ n. 10/2015). 

 

2 Cadastro 
Para acessar a Central do Processo Eletrônico, é necessário realizar o cadastro e mantê-lo 

sempre atualizado.  Isso garante a segurança e a autoria das operações realizadas pelo sistema. 

Os usuários que utilizavam o antigo peticionamento eletrônico do STJ, ao acessar a CPE pela 
primeira vez, devem verificar os dados já cadastrados, preencher os novos campos solicitados e 
criar login e senha. 

 

  

 

2.1 Advogado 

Siga os passos abaixo para se cadastrar ou atualizar o cadastro existente:  

a) Insira seu certificado A3 na leitora e digite a senha do token ou do smart card 
(cartão); 

 

b) Acesse a Central do Processo Eletrônico e clique em “Cadastrar com certificado 
digital”; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO TEM um certificado digital? Clique aqui e saiba como obtê-lo. 
 

Atenção! “Será considerada tecnicamente inviável a digitalização dos documentos: 
I – Quando o tamanho do documento a ser enviado for superior à capacidade de 
recebimento no sistema de peticionamento eletrônico; 
II – Quando da digitalização resultar ilegibilidade do documento; 
III – Quando os arquivos – áudio, vídeo ou ambos – não puderem ser anexados ao sistema 
de peticionamento eletrônico por incompatibilidade técnica. ” 
(Parágrafo único, artigo 15, da Resolução STJ n. 10/2015) 

 
 

Atenção! Embora a CPE funcione em vários tipos de equipamento e sistemas operacionais, 
recomenda-se que, para realizar o cadastro, seja utilizado o sistema operacional Windows. 
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c) Se já possui cadastro no sistema antigo: 

i. Confira as informações já registradas e acrescente as que estiverem 
faltando, inclusive novos registros na Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB, se for o caso; 

ii. Crie uma senha que contenha números e letras, ou caracteres especiais, e 
clique em “Gravar”.  

 

d) Se não possui cadastro no sistema antigo:  

i. Informe todos os dados solicitados no campo “Meu Cadastro”; 

ii. Crie uma senha que contenha números e letras, ou caracteres especiais, e 
clique em “Gravar”;  

iii. Depois que o sistema exibir a mensagem “Os dados foram gravados com 
sucesso”, clique no botão “Incluir OAB”, que será exibido na tela;  

iv. Após inserir os registros de OAB clique em “OK”.  

 

 

 

Atenção!  O sistema só permite a gravação se a senha for considerada boa, forte ou bem forte. 
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Feito o cadastro, já é possível usar os serviços da CPE. Os acessos seguintes dispensam o 
uso do certificado digital, sendo feitos apenas com o CPF e a senha cadastrada.   

2.2 Parte 

Se já usou algum dos sistemas de peticionamento ou de visualização de autos do STJ, então, 
já possui cadastro. Entretanto, no primeiro acesso ao novo sistema é necessário atualizar os dados 
existentes e inserir algumas informações novas. 

a) Insira seu certificado A3 na leitora e digite a senha do token ou do smart card 
(cartão); 

 

 
 

b) Acesse a Central do Processo Eletrônico e clique em “Cadastrar com certificado 
digital”; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenção! Ao inserir seus dados de OAB, no campo “Situação” deve aparecer a informação de 
regularidade. Caso conste a informação “Incompatível”, atualize seus dados de acordo com o 
Cadastro Nacional de Advogados – CNA, pois os sistemas são interligados. 
  

NÃO TEM um certificado digital? 
Clique aqui e saiba como obtê-lo. 
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c) Se já possui cadastro no sistema antigo, confira os dados e acrescente as 
informações que estiverem faltando; 

d) Se ainda não possui cadastro, informe todos os dados solicitados, crie uma senha 
que contenha números e letras, ou caracteres especiais, e clique em “Gravar”; 

 

e) Os campos “N. do Certificado”, “Data do cadastro”, “Expira em” e “Atualizado em” 
são preenchidos automaticamente; 

f) Clique em “Alterar dados pessoais”; 

g) O sistema mostrará a mensagem “Os dados foram gravados com sucesso”. 

Feito o cadastro, já é possível usar os serviços da CPE. Os acessos seguintes dispensam o 
uso do certificado digital, sendo feitos apenas com o CPF e a senha cadastrada.   

2.3 Ente público 

a) Se já possui cadastro e senha de ente público, apenas informe seus dados no 
quadro “Já tenho cadastro” para acessar o sistema; 

b) Se for um novo usuário, o representante deve, primeiramente, verificar se o ente 
público ao qual está vinculado possui cadastro na Secretaria dos Órgãos Julgadores 
– SOJ.  

i. Em caso afirmativo, será necessário entrar em contato com o 
administrador designado pelo próprio órgão para cadastrar novos 
representantes. Para obter essas informações, entre em contato com a 
SOJ, pelo telefone (61) 3319-9079.  

ii. Se o órgão ou instituição ainda não possui administrador cadastrado, 
deve solicitar o cadastro da seguinte forma: 

1. Enviar ofício para o endereço eletrônico soj@stj.jus.br, com a 
indicação do nome, CPF e cargo da pessoa que será o 
representante, juntamente com formulário devidamente 
preenchido e os documentos nele indicados digitalizados;  

2. De posse das informações e documentos encaminhados, a SOJ 
fornecerá uma senha de administrador para o representante 
indicado, ao qual compete cadastrar os demais usuários do órgão 
no sistema.  

Para outros esclarecimentos, ou para solicitar o formulário, caso não seja possível seu 
download pelo link acima, entre em contato com a Secretaria dos Órgãos Julgadores (SOJ) pelo 
telefone (61) 3319-9079 ou pelo e-mail soj@stj.jus.br. 

 

 
 
 
 

  

Atenção! Sempre que for necessário atualizar dados, clique em “Meu Cadastro”, na coluna 
esquerda. 

Atenção!  O sistema só permite a gravação se a senha for considerada boa, forte ou bem forte.  
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3 Acesso ao sistema 
Finalizado o cadastro, basta selecionar qualquer opção no menu à esquerda para navegar 

no sistema. 

 

 

 

 

3.1 Perfil 

A Central do Processo Eletrônico permite que o usuário possua mais de um perfil. Isso 
possibilita, por exemplo, que um advogado também tenha um perfil de parte ou que um 
procurador atue como tal e como advogado.   

Caso o usuário possua mais de um perfil, é possível alternar entre eles. Basta clicar sobre o 
nome de usuário ativo e selecionar o perfil desejado. 

 
 
 
 

Atenção! Para que o sistema funcione perfeitamente, limpe o histórico de navegação (Ctrl + 
Shift + Del), feche todas as janelas e as abra novamente, ou atualize a página usando Shift + F5. 
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Ao clicar nesse ícone, localizado ao lado da logomarca do STJ, o menu de serviços 
fica “recolhido”, deixando a tela com mais espaço para a visualização. Essa 
ferramenta é especialmente útil quando o usuário utiliza tablets ou smartphones, 
pois permite um melhor aproveitamento do espaço da tela.  

 
 

4 Peticionamento 
O peticionamento, tanto inicial quanto incidental, é realizado pela Central do Processo 

Eletrônico (CPE).   

A exatidão das informações transmitidas por meio da CPE é de exclusiva responsabilidade 
do peticionário, conforme determina o artigo 12 da Resolução STJ/GP n. 10/2015.  

Entretanto, os “dados contidos na petição poderão ser conferidos pela Secretaria Judiciária, 
que procederá sua alteração em caso de desconformidade com os documentos apresentados, 
ficando mantidos os registros de todos os procedimentos no sistema”. 

MT 000000 
DF 000000 
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4.1 Peticionamento inicial 

Esse é o peticionamento para processos que têm origem no Superior Tribunal de Justiça, ou 
seja, aqueles de competência originária do STJ, conforme disposto no artigo 105, inciso I, da 
Constituição Federal. 

Antes de iniciar o peticionamento, é necessário observar se o usuário identificado no canto 
superior direito da página é o autor da petição.  Caso não seja, é preciso sair do sistema e realizar 
login com o usuário correto. 

 

 

 

  

 

Atenção! Caso o usuário possua mais de um perfil, é possível alternar entre eles para utilizar o 
sistema. Isso possibilita, por exemplo, que um advogado também possua um perfil de parte. 
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 Informe a classe que deseja peticionar 

a) Na aba “1 – Dados da petição”, informe, primeiramente, a classe que deseja peticionar, 
clicando sobre uma das opções disponíveis. 

 

 Recolhimento de Custas 

Em seguida, é necessário informar se houve o recolhimento das custas processuais. Essa opção 
não aparece nas hipóteses em que há isenção de custas, tais como ajuizamento de habeas corpus.  

a) Informe se recolheu custas, selecionando uma das opções disponíveis;  

 

 

 Número da Guia 

Quando a resposta para o campo “Recolheu custas” for “Sim”, será necessário informar o 
número da guia.  

 

Atenção! Somente selecione “Pedido Assistência Judiciária” se estiver requerendo o benefício 
no STJ. Se já é beneficiário de justiça gratuita, selecione “Isento”. 
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a) Insira no campo “N. da Guia”, a sequência numérica identificada no campo “N. do 
Documento” da GRU; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 UF  

a) No campo “UF”, selecione a unidade da federação (estado brasileiro) da qual o processo 
é originário. Use a barra de rolagem para visualizar todas as opções. 

 

Atenção! Além de informar o número da guia de recolhimento de custas, é obrigatório 
anexar à petição a cópia da guia e do comprovante de pagamento, conforme determinam 
os artigos 1º, §2º e 2º, §2º da Resolução STJ n. 2/2017. Não é válido para comprovação de 
pagamento o agendamento bancário. 
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  Justiça de Origem 

O campo “Justiça de Origem” contém a lista dos possíveis órgãos cujos atos deram motivo 
para uma ação no Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Classe e a Unidade da Federação 
selecionadas. A listagem observa a competência originária do STJ prevista no artigo 105 da 
Constituição Federal.   

a) No campo “Justiça de Origem”, selecione o órgão do qual o processo é originário. 
Use a barra de rolagem para visualizar todas as opções.  

 

b)  Caso o órgão desejado não apareça na listagem, utilize a opção “Outros”. 

 

 

 Número(s) de origem 

O campo “Número(s) de origem” deve ser preenchido com o número do processo ou ato, 
judicial ou administrativo, que tenha motivado o ajuizamento da ação no STJ. 

Deve-se informar um ou mais números que permitam a identificação do ato ou do processo 
que deu origem à demanda. Em uma inicial de habeas corpus, por exemplo, o número ideal para 
ser utilizado é o da ação penal. Caso não haja ação penal, o campo deve ser preenchido com o 
número do inquérito ou do auto de prisão.  

a) Digite o número de processo ou ato no campo correspondente e pressione “TAB” 
ou “Enter”; 

Atenção! Ao peticionar a classe Homologação de Decisão Estrangeira – HDE, a caixa UF 
não aparece. É necessário, no entanto, informar o “País de Origem” da decisão. 

Atenção! Ao peticionar a classe Homologação de Decisão Estrangeira – HDE, a caixa 
“Justiça de Origem” não aparece. No caso de Mandado de Segurança, aparece o campo 
“Autoridade Coatora”. 
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b) Certifique-se de que o número digitado foi salvo no sistema. Para isso, ao 
pressionar “TAB” ou “Enter”, o número deve aparecer em azul.  

 

 Pedido de Liminar / Maior de 80 anos / Prioridade (Lei 12.008/2009) 

Nesse campo, é necessário informar se a petição traz pedido de liminar e identificar as 
prioridades legais existentes no processo. 

a) Marque as opções “Sim” ou “Não” para as seguintes opções: 

 Pedido de liminar; 

 Parte com idade igual ou superior a 80 anos; 

 Parte com idade igual ou superior a 60 e inferior a 80 anos, ou portadora 
de doença grave ou deficiência física ou mental. 

 
 
 
 
 
 

 

 Partes e advogados 

Após preencher os dados da aba “1 – Dados da petição”, clique no botão “Partes e 
Advogados”. 

 
 

 

Atenção! Ao peticionar a classe Homologação de Decisão Estrangeira – HDE, a caixa 
“Número de Origem” não aparece. 

Atenção! Ao marcar SIM na opção “Maior de 80 anos”, automaticamente é marcado NÃO 
na opção “Prioridade (Lei 12.008/2009) ”. 
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a) Dados do autor:  Clique em “Incluir Parte” e, em seguida, informe o CPF/CNPJ da 
parte. Tecle “TAB” ou “Enter” para o preenchimento automático do nome 
correspondente a partir das informações cadastradas na Receita Federal.  

 

 

Repita o procedimento com relação ao nome da outra parte. 

 

b) Dados do advogado: Após incluir o nome da parte, o nome do advogado que está 
peticionando será incluído automaticamente. Havendo necessidade de incluir 
outros advogados, clique em “Incluir Advogado”, informe o “N. da OAB” e tecle 
“TAB” ou “Enter”. 

 

 
 
 

Atenção! Se a parte não tiver cadastro de pessoa física/jurídica, como no caso de estrangeiros, 
por exemplo, digite o “Nome da Parte” e marque a opção Sim para responder à pergunta 
“Confirma parte sem CPF/CNPJ? ”. 

Atenção! No caso do habeas corpus, é necessário, ainda, identificar o paciente e informar se 
está preso/internado ou não. 
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Após inserir os dados das partes e dos seus representantes, clique em “Arquivos” para 
prosseguir. 

 Arquivos 

 

Ao acessar a aba “3 - Arquivos”, será possível incluir os documentos que farão parte do 
peticionamento. A escolha dos nomes e a organização dos arquivos é muito importante.  

a) Para selecionar os arquivos, clique na caixa de inclusão;  

 

b) Em seu computador, abra a pasta onde salvou os arquivos que deseja incluir, dê 
um duplo clique sobre cada um deles ou simplesmente arraste-os para dentro da 
caixa de inclusão; 

c) Após incluir todos os documentos que fazem parte do peticionamento, feche a 
pasta onde estão guardados os arquivos em seu computador; 

 

d) Formada a lista, é necessário identificar cada um dos arquivos anexados. Para isso, 
na coluna TIPO DE PEÇA/PÁGINAS selecione entre as opções disponíveis. Caso não 
encontre a opção desejada, selecione a opção “Outros Documentos”. 

Atenção! No peticionamento inicial, é obrigatório que um dos documentos anexados seja 
identificado como “Petição Inicial”. 

Atenção! Os documentos aparecerão na ordem em que forem incluídos. Para facilitar o seu 
peticionamento, organize os arquivos em seu computador, nomeando-os de acordo com o 
tipo de documento (exemplo: 01-Petição; 02-Procuração; 03-Documentos...). 
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O documento identificado como “Petição Inicial” será lançado, automaticamente, no topo 
da lista. Os demais documentos podem ser reordenados manualmente. Se, por exemplo, o usuário 
entender que o documento que recebeu o número de ordem 5 deve aparecer antes do documento 
ordenado como 3, basta alterar seu número, de 5 para 2. O sistema, automaticamente, vai 
renumerar todos os seguintes. 

e) Se desejar excluir algum documento, basta clicar no botão          . 

f) Clique em “Resumo e envio” para prosseguir. 

 

 Resumo e envio 

Nessa aba, é possível conferir todos os dados lançados pelo peticionante: tipo de petição, 
números de origem, dados da guia de custas, dados das partes, pedidos de prioridade, arquivos 
anexados etc., de forma a permitir um perfeito peticionamento;  

a) Confira os dados do peticionamento;  

b) Caso seja necessário, é possível “Voltar” para efetuar correções;  

c) Se tudo estiver correto, clique em “Enviar petição”;  

d)  Aguarde a mensagem informando que a petição foi enviada e recebeu um número 
de controle;  

 

e) Clique em OK para visualizar o recibo. 

 

 Recibo e acompanhamento da petição 

O recibo de envio da petição é mostrado na Folha de Rosto do peticionamento. Nele 
constam, entre outras, as seguintes informações: 

 Tipo de petição: Inicial (em azul); 

 Identificação do autor da petição (nome, CPF, perfil); 

 A confirmação do envio, contendo data, hora e dados do recebimento (número 
sequencial, tipo etc.). 

Além da “Folha de Rosto”, na mesma página à esquerda, o peticionante pode ver o inteiro 
teor dos arquivos que foram anexados e o andamento, no qual consta informação de cada etapa, 
a data, e a hora em que ocorreram.  

Ao clicar no botão “Voltar”,  o usuário será direcionado para o link “Minhas Petições”. Nesse 
espaço, o usuário pode, a qualquer momento, acessar a petição para ver seu andamento, além de 
visualizar, salvar ou imprimir o recibo, bastando clicar em “Folha de Rosto” para acessá-lo.  
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4.2 Peticionamento incidental 

 

Por meio da opção “Peticionamento Incidental” é possível enviar petições para processos 
que já tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 

Antes de iniciar o peticionamento, é necessário observar se o usuário identificado no canto 
superior direito da página é o autor da petição.  Caso não seja, é preciso sair do sistema e realizar 
login com o usuário correto.  

 

 

 

  

 

 Classe e número do processo no STJ e Número de Registro no STJ 

 
 Para iniciar o peticionamento incidental é necessário, primeiramente, localizar o 

processo no qual a petição deverá ser inserida.  

Para isso, o usuário deve informar “Classe e Número do processo no STJ” OU “Número de 
Registro no STJ”. Apenas uma das informações é suficiente. Ao preencher uma das opções e clicar 
em “TAB” ou “Enter”, o sistema automaticamente incluirá a outra informação.   

O peticionamento é possível ainda que o processo já tenha sido baixado ou arquivado. 
Todavia, caso o processo esteja baixado ou arquivado, o sistema emitirá um alerta. Se o interesse 
for peticionar em um processo nessa situação, clique em “Sim”. Caso tenha ocorrido algum 
equívoco, clique em “Não” e reinicie o procedimento.  

Atenção! Caso o usuário possua mais de um perfil, é possível alternar entre eles para utilizar o 
sistema. Isso possibilita, por exemplo, que um usuário que seja advogado também possua um 
perfil parte. 
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 A digitação da classe e dos números do processo e de registro será desnecessária caso 
o usuário acesse o peticionamento por meio dos atalhos: na última coluna da tabela 
exibida no link “Meus processos” ou na “Visualização do Inteiro Teor”. Ao clicar em 
peticionar por esses atalhos, os dados do processo selecionado são automaticamente 
transportados para a página do peticionamento incidental.  

 

 Tipo de Petição 

a) Após informar o processo no qual deseja peticionar, selecione o tipo de petição que 
deseja protocolar, clicando sobre uma das opções disponíveis. 

Atenção! Clique aqui caso tenha dúvidas  em relação ao tipo de petição incidental que 
deve ser indicada.   
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 Selecione a parte peticionante 

 Selecione a(s) parte(s) peticionante(s). Se o peticionante não estiver no rol de partes, 
selecione a opção “Outros”;  

 
 Clique em “Arquivos” para prosseguir. 

 

 Arquivos 

a) Para selecionar os arquivos, clique na caixa de inclusão;  

b) Em seu computador, abra a pasta onde salvou os arquivos que deseja incluir, dê 
um duplo clique sobre cada um deles ou simplesmente arraste-os para dentro da 
caixa; 

c) Após incluir todos os documentos que fazem parte do peticionamento, feche a 
pasta onde estão guardados os arquivos em seu computador; 

d) Formada a lista, é necessário identificar cada um dos arquivos anexados. Para isso, 
na coluna TIPO DE PEÇA/PÁGINAS selecione entre as opções disponíveis. Caso não 
encontre a opção desejada, selecione “Outros Documentos”. 

e) Verifique a lista. Os documentos aparecerão na ordem em que forem incluídos. 
Para facilitar o seu peticionamento, organize os arquivos em seu computador, 
nomeando-os de acordo com o tipo de documento (exemplo: 01-Petição; 02-
Procuração; 03-Documentos...);   

 O documento identificado como “Petição” é lançado automaticamente ao topo da lista, 
mas os outros documentos podem ser reordenados manualmente. Se, por exemplo, o 
peticionante entender que o documento que recebeu o número de ordem 5 deve aparecer antes 
do documento ordenado como 3, basta alterar seu número, de 5 para 2. O sistema vai renumerar 
todos os seguintes. 

 

Se desejar excluir algum documento, basta clicar em    . 
 

f) Clique em “Resumo e envio” para prosseguir. 
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 Resumo e envio 

 
 

Nessa aba, é possível conferir todos os dados lançados pelo usuário: tipo de petição, nome 
do peticionante, arquivos anexados etc., de forma a permitir um perfeito peticionamento;  

a) Confira os dados do peticionamento;  

b) Caso seja necessário, é possível “Voltar” para efetuar correções;  

c) Para desistir de peticionar, clique em “Cancelar”; 

d) Se tudo estiver correto, clique em “Enviar petição”;  

e)  Aguarde a mensagem informando que a petição foi enviada e recebeu um número 
de controle;  

 

f) Clique em OK para visualizar o recibo e demais informações da petição enviada. 

 

 Recibo e acompanhamento da petição 

O recibo de envio da petição é mostrado na Folha de Rosto do peticionamento. Nele 
constam, entre outras, as seguintes informações: 

 Tipo de petição: Incidental; 

 Identificação do autor da petição (nome, CPF, perfil); 

 A confirmação do envio, contendo data, hora e dados do recebimento (número 
sequencial, tipo etc.). 

Além da “Folha de Rosto”, na mesma página à esquerda, o peticionante pode ver o inteiro 
teor dos arquivos que foram anexados e o andamento, no qual consta informação de cada etapa, 
a data, e a hora em que ocorreram.  

Ao clicar no botão “Voltar”,  o usuário será direcionado para o link “Minhas Petições”. Nesse 
espaço, o usuário pode, a qualquer momento, acessar a petição para ver seu andamento, além de 
visualizar, salvar ou imprimir o recibo, clicando em “Folha de Rosto” para acessá-lo.  

 

5 Sair do sistema 
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Para sua segurança, não esqueça de efetuar o logoff ao finalizar os procedimentos de 
consulta e/ou peticionamento. Caso contrário, qualquer pessoa que acessar o dispositivo poderá 
utilizar seu cadastro. 

Para isso, clique em SAIR no canto superior direito da tela. 

 

 

 

6 Serviço de apoio 
 Em caso de dúvidas, entre em contato com a Seção de Informações Processuais, da 

Coordenadoria de Atendimento e Protocolo Judicial. O atendimento funciona em dias úteis, das 
9h às 19h (horário de Brasília) pelo telefone (61) 3319-8410, ou pelo e-mail 
informa.processual@stj.jus.br.  

Também é possível tirar dúvidas por meio do menu “Ajuda”, disponível no menu esquerdo 
da Central do Processo Eletrônico.  

Caso a ajuda se refira a problemas técnicos, encaminhe um e-mail diretamente ao Serviço 
de Atendimento ao Cliente – SAC, da Informática (sac@stj.jus.br), ou entre em contato pelo 
número (61) 3319-9393, em dias úteis, das 8h às 20h (horário de Brasília).  

Ao pedir atendimento por e-mail, junte ao texto a tela com a mensagem de erro, para que a 
área responsável possa identificar corretamente o problema e apontar a solução. 

 

7 Outros serviços 
7.1 Pesquisar  

 

Pelo campo “Pesquisar”, é possível localizar um processo específico a partir da inserção de 
algum dos números a seguir:   

a) Número e classe de processo (Ex.: Resp1357911); 
b) Número de registro, com ou sem barra e traço (Ex.: 2012/0258927-1 ou 201202589271); 
c) Número único – NUP do CNJ, com ou sem barra e traço (Ex.: 9184990-37.2004.8.26.0000 ou 

91849903720048260000); 
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7.2 Meus processos 

 Listagens 

 

No campo “Meus Processos”, são listados os feitos de interesse do usuário que está logado, 
ou seja, aquele identificado no canto superior direito da página.  

 

 

 

Há três opções de consulta:  

 Processos tramitando; 

 Processos baixados/arquivados/etc.; 

 Total de Processos.  

Sempre que a página for aberta, a lista apresentada será a de “PROCESSOS TRAMITANDO”. 
Para alterar a exibição da lista “PROCESSOS BAIXADOS/ARQUIVADOS/ETC.” ou “TOTAL DE 
PROCESSOS”, basta clicar na opção correspondente. 

Os processos que aparecem no topo da lista são aqueles que tiveram movimentações mais 
recentes. 

 

 Tabela de processos 

 

Seja qual for a lista escolhida, os processos serão organizados em tabelas com informações 
básicas: número(s) do processo, nome das partes, última fase/andamento, Ministro relator e 
órgão julgador. 

Atenção! Somente constam na lista os processos nos quais tenham sido incluídas, no 
momento da autuação, as seguintes informações:  

 O nome e respectivo número da OAB, no caso de advogados; 

 O CPF correspondente ao nome, no que se refere às partes. 

Caso algum  processo de interesse não conste na lista apresentada, encaminhe um e-mail 
informando os processos faltantes e os dados a serem incluídos para a Seção de 
Informações Processuais: informa.processual@stj.jus.br.  

 

Atenção! Caso o usuário possua mais de um perfil, é possível alternar entre eles para utilizar o 

sistema. Isso possibilita, por exemplo, que um advogado também possua um perfil de parte. 
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  Os processos são relacionados de acordo com a última movimentação. 

A tabela também apresenta algumas facilidades, como atalho para “Visualizar” e 
“Peticionar” e o campo “Anotações/Observações”. 

 

 

VISUALIZAR: é possível acessar o inteiro 
teor do feito clicando no número do 
processo.  

 

PETICIONAR: é possível peticionar no 
processo de uma forma muito prática. Ao 
clicar no botão, o usuário é direcionado à 
tela do peticionamento, na qual os dados do 
processo serão automaticamente inseridos. 

 

 

ANOTAÇÕES/OBSERVAÇÕES: permite ao 
usuário criar notas pessoais sobre o 
processo.  

 

7.3 Visualização do Inteiro teor 
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Para visualizar o inteiro teor dos autos, selecione o processo pela ferramenta de busca ou 
por meio da opção “Meus processos”. 

 QUEM PODE VISUALIZAR PROCESSOS? 

 As PARTES podem visualizar seus próprios processos. 

 Os ADVOGADOS e os ENTES PÚBLICOS cadastrados na SOJ podem visualizar 
qualquer processo público. 

 QUEM PODE VISUALIZAR PROCESSOS QUE TRAMITAM EM SEGREDO DE 
JUSTIÇA? 

 As partes que tenham o CPF cadastrado na autuação do processo. 

 Os advogados constituídos nos autos e cadastrados na autuação. 

 

 Facilidades na página de visualização:  

i. É possível incluir um processo na lista “Processos de meu interesse”, clicando na 
estrela que aparece ao lado do número do feito; 

 

ii. Ao clicar no botão “Peticionar”, ao lado das informações do processo, a página de 
peticionamento é aberta com os dados do feito já preenchidos.  

 
 

iii. Ao clicar na aba “Índice”, é possível selecionar uma peça específica para ser exibida. 
Caso tenha mais de uma página, basta clicar em “Anterior” ou “Próxima”, na parte 
superior da página da direita, para navegar no documento.  

Atenção! Caso o advogado ou a parte não consiga  acessar o processo, ou o sistema informar 
que o usuário não tem permissão para a visualização, será necessário solicitar a inclusão pelo e-
mail: informa.processual@stj.jus.br . 
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iv. Pode ser aplicado um filtro para selecionar quais peças devem aparecer na 
visualização; 

v. Na aba “Fases”, pode ser verificado o andamento do processo.   

 

vi. Na aba “Petições”, é possível acompanhar todas as petições incidentais juntadas 
no processo que está sendo visualizado. 

 
 

vii. Na aba “Partes/Advogados”, podem ser conferidos os dados das partes e dos 
advogados cadastrados.  

 
 

mailto:informa.processual@stj.jus.br


 

Secretaria Judiciária 
Coordenadoria de Atendimento e Protocolo Judicial 

Seção de Informações Processuais 
+55 61 3319.8410  |   informa.processual@stj.jus.br 

viii. Clicando no botão , é possível fazer o download de peças ou do inteiro teor do 
processo. 

 

7.4 Processos do meu interesse 

Nessa opção, o usuário pode cadastrar, para acompanhamento, processos nos quais tenha 
interesse, mesmo que nele não seja parte ou advogado. Ao efetuar esse cadastro, os processos 
serão incluídos automaticamente no Sistema Push. 

 Para cadastrar,  utilize a opção “Pesquisar” para encontrar o processo;  
 Clique na estrela ao lado do número para que o sistema registre o interesse no 

acompanhamento.  

 
 

 Clique em “Sim” para encaminhar o processo para sua lista de interesses e para 
cadastrá-lo no Sistema Push;  

 

 Quando não tiver mais interesse no processo, clique sobre ele e desmarque a estrela 
para excluí-lo da lista. 

 

 

Atenção! O cadastro de processos em segredo de justiça não permite a visualização do 
inteiro teor. 

Atenção! Se, ao tentar baixar as peças, aparecer a mensagem: “Houve um erro ao tentar autorização 
para download da peça” OU “Os pop ups estão bloqueados para este site”, autorize a exibição de 
pop ups para o site https://cpe.stj.jus.br. No Google Chrome, essa opção aparece na barra do 
navegador. 
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7.5 Minhas petições 

 

No campo “Minhas Petições”, são listadas todas as petições protocoladas pelo usuário que 
está logado, ou seja, aquele identificado no canto superior direito da página.  

 

 

 

Há três opções de consulta:  

 Total de Petições; 

 Petições Iniciais; e, 

 Petições Incidentais.  

Sempre que a página for aberta, a lista apresentada será a de “Total de Petições”. Para 
exibir a lista “Petições Iniciais” ou “Petições Incidentais”, basta clicar na opção correspondente. 

As petições ou os documentos que aparecem no topo da lista são aqueles que foram 
encaminhados mais recentemente. 

Ao clicar no número sequencial da petição, o usuário tem acesso ao inteiro teor do 
documento, e será possível: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenção! Caso o usuário possua mais de um perfil, é possível alternar entre eles para utilizar o 
sistema. Isso possibilita, por exemplo, que um advogado também possua um perfil de parte. 
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 Acompanhar a situação da petição no quadro à esquerda da página. Entre as 
situações mais comuns estão:  

 Petição recebida - Contém a data e a hora do recebimento da petição e os arquivos 
que a acompanham. Essa informação é utilizada para aferição de tempestividade 
do peticionamento. 

 Petição rejeitada - A petição poderá ser rejeitada nos seguintes casos:  

 Não guarde pertinência com o processo ao qual foi dirigida. Exemplo: 
ao peticionar, foi indicado no sistema um Recurso Especial, mas o corpo 
da petição diz respeito a outro processo, por exemplo, uma Sentença 
Estrangeira. 

 Se estiver ilegível; 

 Se não tiver sido endereçada ao STJ. Exemplos: o cabeçalho da primeira 
página indica outro tribunal - Exmo. Sr. Ministro Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho; ou, embora cite o STJ, refere-se a julgador que 
não o compõe - Ministro Maria João José Manoel Caetano, do Superior 
Tribunal de Justiça. 

 Petição protocolada - Contém a data e a hora em que a petição recebeu a 
numeração de protocolo definitivo. 

 Petição juntada - Refere-se tão somente às petições incidentais. Contém a data 
e a hora da efetiva juntada da petição nos autos do processo ao qual foi dirigida.   
 

  Visualizar o inteiro teor de cada documento enviado, clicando sobre o nome de cada 
arquivo.    

 Visualizar o recibo de encaminhamento, clicando em Folha de Rosto. No recibo 
constam, entre outras, as seguintes informações: 

 Tipo de petição: Inicial ou Incidental; 

 Identificação do autor da petição (nome, CPF, perfil);  

 Data, hora e dados do recebimento (número sequencial; tipo etc.), além de 
detalhes da petição (prioridade, liminar etc.). 

O recibo de encaminhamento ficará sempre disponível no site. Basta clicar em “Folha de 
Rosto” para visualizá-lo.   

7.6 Minhas publicações 

Esse serviço disponibiliza uma lista com as ocorrências no Diário de Justiça Eletrônico – Dje 
de todos os processos do usuário logado, ou seja, aquele identificado no canto superior direito da 
página.  

A lista está organizada a partir da ocorrência mais recente para a mais antiga. Para acessá-
la, basta clicar sobre a informação existente na coluna “Documento”. 

 

7.7 Gerar guia de custas 

Ao clicar na opção “Gerar guia de custas”, o usuário é direcionado à página para 
preenchimento da Guia de Recolhimento da União.  

Atenção! As informações listadas não são consideradas intimações e nem substituem aquelas 
publicadas no DJe. 
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Para saber mais sobre custas e GRU, clique aqui.  

7.8 Preferência de Julgamento e Sustentação Oral 

Ao clicar na opção “Preferência de Julgamento e Sustentação Oral”, o usuário é direcionado 
à página específica para realizar esse tipo de solicitação.  

 

7.9 Indisponibilidades 

Ao clicar na opção “Indisponibilidades”, o usuário é direcionado à página de registro das 
indisponibilidades nos sistemas do STJ.   

 

7.10 Meu Cadastro 

Ao clicar na opção “Meu Cadastro”, o usuário poderá acessar as informações de seu 
cadastro, além de realizar alterações e atualizações.  

 

 

 

Atenção! Caso o usuário possua mais de um perfil, é possível alternar entre eles para utilizar o 
sistema. Isso possibilita, por exemplo, que um advogado também possua um perfil de parte. 
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