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FLUXO DE FATURAMENTO: 
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Digitação de 
guias no
PORTAL 

CONECTA

Pa
ss

o 
2 Peticionamento 

eletrônico

Envio dos documentos 
da fatura digitalizados

SEI - SISTEMA 
ELETRÔNICO DE 
INFORMAÇÕES
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Verificar se houve 
pedido de nota        
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PASSO 1 – FATURAMENTO ELETRÔNICO 

O que é? Digitação de guias odontológicas e vinculação a um lote de 
pagamento  

Onde? PORTAL CONECTA - https://sbs.stj.jus.br/conecta 
Primeiro acesso? 1A. Instruções de cadastramento no portal Conecta - Págs 4 

e 5 (clique aqui) 
Esqueci minha 
senha? 

1B. Instruções de recuperação de senha no portal Conecta – 
Pág 6 (clique aqui) 

Já tenho 
cadastro? 

1C. Instruções de digitação de guias/ lote de pagamento para 
faturamento eletrônico – Págs 7 a 13 (clique aqui) 
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1A. INSTRUÇÕES DE CADASTRAMENTO 
NO PORTAL CONECTA: 

O acesso ao Conecta é feito via browser/navegador através do endereço 

https://sbs.stj.jus.br/conecta, em que será apresentada a tela inicial 

de login/acesso ao sistema (figura 1). 

Cadastro de usuário 

Para efetuar o cadastro, crie uma conta no Conecta, clicando em 

[CRIAR UMA CONTA] na tela de login.  

FIGURA 1 - TELA INICIAL 

 

 

Uma segunda tela será apresentada, para iniciar o cadastramento 

de sua conta (figura 2). 

Será necessária a criação de cadastro de Perfil Credenciado 

(cadastro obrigatório). 

 Perfil Credenciado  

Crie um perfil da instituição credenciada na Operadora, selecionando 

uma das opções de Tipo de Usuário e preenchendo os dados (figura 2): 

 Tipo Usuário (preenchimento obrigatório) - Escolha o tipo de 

usuário dentre os apresentados: Consultório/Clínica; Cooperativa; 

Fornecedor; Hospital ou Laboratório. 

 CNPJ (preenchimento obrigatório) – Apresentado conforme perfil 

de cadastro. Informe o CNPJ da instituição; 

 E-mail (preenchimento obrigatório) - Informe o e-mail da 

instituição. O e-mail será utilizado como login do usuário, bem 

como servirá para receber a senha, quando for selecionada a 

opção “Esqueci minha senha”; 

 Nome Fantasia – Será preenchido automaticamente após a 

inserção do CNPJ; 

 Senha (preenchimento obrigatório) – Cadastre uma senha para 

acessar a sua conta no Conecta. As senhas deverão conter ao 

menos 6 caracteres (possuindo pelo menos uma letra, 

número e caractere especial); 

 Confirmação Senha (preenchimento obrigatório) – Confirme a 

senha de acesso; 
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 E-mail secundário (preenchimento opcional) – Informe um e-mail 

alternativo para contato; 

 Clicar no Campo Concordo com os termos e condição de 

utilização (Condições de utilização – Leia atentamente os termos 

e condições de utilização.) 

Obs.: Caso não concorde com os termos e condições de uso, o 

cadastro não será concluído. 

Confira as informações e clique em [Registrar] para confirmar seu 

cadastro. 

FIGURA 2 - CADASTRO PERFIL CREDENCIADO 

 

Considerações Importantes 

Insira o complemento de suas informações cadastrais no 

Conecta. Sem estas informações não será possível realizar operações 

na Operadora. 

Acesse a tela de relacionamentos para consultar se seu cadastro 

está vinculado à Operadora para que esteja apto a processar as suas 

solicitações. 

Verifique as operações do menu lateral que estão disponíveis 

para utilização. Elas são controladas pelas operadoras, portanto caso 

sinta falta de alguma entre em contato com a operadora. 
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1B.INSTRUÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE 
SENHA NO PORTAL CONECTA: 

 

Solicitação de Nova Senha 

 Na tela de login do Conecta clique em “Esqueci minha senha” para 

solicitar uma nova senha de acesso (figuras 03 e 04). 

FIGURA 3 - SOLICITAÇÃO DE NOVA SENHA 

 

FIGURA 4 - CONFIRMAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE NOVA SENHA 

 

Preencha com seu e-mail de cadastro e clique em “Confirmar” 

para que seja enviado um e-mail para redefinição de sua senha, 

conforme abaixo (figura 05). 

FIGURA 5 - REDEFINIÇÃO DE SENHA 
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1C.INSTRUÇÕES DE DIGITAÇÃO DE 
GUIAS/ LOTE DE PAGAMENTO PARA 

FATURAMENTO ELETRÔNICO: 
Para o envio do faturamento à Operadora através da Digitação de 

Guias é necessário realizar dois processos distintos: 

 Digitar as guias a serem faturadas; 
 Vincular as guias a um Lote de Pagamento. 

Observação: Somente após a conclusão dos dois processos acima 
é que a fatura poderá ser encaminhada à Operadora. 

Processo 1 – Digitação de Guias para faturamento 

Etapa 1 

No menu Faturamento selecionar a opção Digitar Guia > 
Odontológico 

Figura 6 - Menu Digitação de Guias (Faturamento) 

 

Etapa 2 

 Realizar a inclusão dos dados do beneficiário 

FIGURA 7 - ETAPA 2 - DIGITAÇÃO DE GUIAS FATURAMENTO 

Campos disponíveis: 

 Beneficiário – Incluir o nome do beneficiário; 

 Atendimento a RN – Marcar opção se o atendimento foi em 

recém-nascido. Por padrão opção fica desmarcada; 

 Nº Guia Prestador – Numeração automática dada pelo sistema; 

 Nº Guia Referenciada – Opção para referenciar a guia que está 

sendo digitada a outra. Momentaneamente o campo não deve ser 

preenchido. 

Etapa 3 

 Realizar a inclusão dos dados referente ao solicitante do 

procedimento. 
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FIGURA 8 - ETAPA 3 - DIGITAÇÃO DE GUIAS FATURAMENTO 

 

Campos disponíveis: 

 Nome do Profissional Solicitante – Incluir o nome do profissional 

solicitante do procedimento; 

 Conselho Profissional – Conselho profissional do profissional 

solicitante.; 

 Nº Registro – Número de registro no Conselho Profissional do 

solicitante do procedimento; 

 UF – Estado de emissão do Conselho do profissional solicitante; 

 CBO – Código Brasileiro de Ocupações; 

Etapa 4 

Preenchimento das informações relacionadas ao procedimento. 

FIGURA 9 - ETAPA 4 - DIGITAÇÃO DE GUIAS FATURAMENTO 

 

Campos disponíveis: 

 Tipo de Atendimento – Seleção do tipo de atendimento a ser 

executado; 

 Término do Tratamento – Data prevista do término do tratamento. 

Preenchimento não obrigatório; 

 Procedimento ou Item Assistencial – Códigos e descrições dos 

procedimentos solicitados. Subdivide-se em: 

o Quantidade – Quantidade do procedimento 

o Data Realização – Dia da realização do procedimento; 

o Referente a – Se o procedimento é referente a Dente ou 

Região. Se for referente a dente é necessário indicar o 
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dente e, se houver, a face. Se referente a região é 

necessário indicar a região; 

o Qtde US – Não preencher; 

o Vlr. Unitário Informado – Valor unitário do procedimento. 

Campo obrigatório ANS; 

o Vlr. Franquia – Não Preencher; 

o Vlr Informado Total – Valor total do procedimento; 

 Tipo Faturamento – Informar faturamento total; 

 Observação/Justificativa – Preenchimento de alguma observação 

ou justificativa relacionada aos procedimentos solicitados. 

Etapa 5 

 Preenchimento dos dados do profissional executante do 

procedimento. 

FIGURA 10 - ETAPA 5 - DIGITAÇÃO DE GUIAS FATURAMENTO 

 

 Contratado Executante - O contratado executante é o recebedor 

financeiro do procedimento. Este campo não permite edição e 

será sempre selecionado com os dados do Prestador 

Credenciado; 

 CNES – Número CNES do contratado executante; 

 Nome do Profissional Executante - Profissional que executou o 

procedimento. É possível a livre digitação (fora do registro da 

base de dados) do profissional executante. Para isso, deve-se 

clicar no cadeado e preencher as informações de Nome, 

Conselho Profissional, Número de Registro e UF;   

 CBO – Preenchimento de acordo com o Código Brasileiro de 

Ocupações. 

Etapa 6 

 Na opção de digitação de guias para faturamento não será 
permitida a inclusão de documentos anexos. 

 Portanto, basta clicar em “Próximo” para avançar para a próxima 
etapa. 

FIGURA 11 - ETAPA 6 - DIGITAÇÃO DE GUIAS FATURAMENTO 



10 
 
Etapa 7 

Antes de proceder para a criação do lote de pagamento é possível 
realizar a conferência de todas as informações que foram registradas 
nas etapas anteriores e caso haja alguma divergência de informação é 
possível voltar as etapas e realizar as modificações necessárias sem que 
as demais informações sejam perdidas.  

Porém, não serão possíveis alterações na guia após clicar no 
botão Salvar. 

Se todas as informações estiverem corretas basta clicar no botão 
Salvar. Após isto pode-se digitar nova guia para faturamento realizando 
o mesmo processo visto acima ou realizar a criação de lote de 
pagamento.  

FIGURA 12 - ETAPA 7 - DIGITAÇÃO DE GUIAS FATURAMENTO 

 

FIGURA 13 - ETAPA 7 - DIGITAÇÃO DE GUIAS FATURAMENTO (2) 

Processo 2 – Criação de novo Lote de Pagamento 

 Para enviar a fatura à Operadora é necessário vincular todas as 
guias digitadas no processo 1. 

 Etapa 1 

 No menu Faturamento selecionar a opção Lotes de Pagamento e 
depois Novo Lote 

FIGURA 14 - MENU INCLUSÃO NOVO LOTE DE PAGAMENTO 
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Etapa 2 

 Selecionar o Tipo de Guia para criação do lote de pagamento. 

 

FIGURA 15 - ETAPA 2 - INCLUSÃO LOTE DE PAGAMENTO 

 

Etapa 3 

 Na página que abrir rolar a barra lateral até a opção Guias e clicar 

na opção Adicionar Guias 

FIGURA 16 - ETAPA 3 - INCLUSÃO LOTE DE PAGAMENTO 

 

  

Etapa 4 

 Na nova página, é possível selecionar as guias de acordo com as 

opções de filtros disponíveis.  

 Após a seleção dos filtros desejados basta clicar em Pesquisar. 

FIGURA 17 - ETAPA 4 - INCLUSÃO LOTE DE PAGAMENTO 

 

Etapa 5 

 Selecionar as guias desejadas para inclusão no lote e clicar na 

opção Adicionar ao Lote. 

Observação: Esteja atento ao filtro selecionado na etapa anterior e nas 

guias que estão selecionadas para inclusão no lote para evitar a inclusão 

de guias duplicadas. Caso isso ocorra, elas serão glosadas no 

processamento de contas. 
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FIGURA 18 - ETAPA 5 - ETAPA 2 - INCLUSÃO LOTE DE PAGAMENTO 

 

Etapa 6 

 Após a inclusão das guias no lote é possível verificar todas as 

guias que fazem parte do lote (figura 44). 

FIGURA 19 - GUIAS INCLUÍDAS NO LOTE 

 

Caso a inclusão das guias esteja correta, basta clicar na opção 

Fechar Lote. 

O sistema irá solicitar a confirmação do fechamento do lote (figura 

46). 

 

FIGURA 20 - ETAPA 6 - INCLUSÃO LOTE DE PAGAMENTO 

FIGURA 21 - ETAPA 6 - INCLUSÃO LOTE DE PAGAMENTO (2) 
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Etapa 7 

 Após o fechamento do lote é necessário enviá-lo à Operadora. 

 Nesse caso, clique no botão Enviar Lote e aguarde o 

processamento. No canto inferior direito da tela aparecerá pop-up 

informando que o lote está sendo enviado à Operadora (figura 48). 

 Após o processamento a situação do Lote será modificada para 

“Enviado à Operadora” (figura 49). 

 OBSERVAÇÃO: É imprescindível o envio do nº do protocolo 

eletrônico para que possamos referenciá-lo com a Fatura 

digitalizada no SEI. 

O número do protocolo é disponibilizado após o envio com 

sucesso do lote de pagamento e está disponível no campo 

Protocolo. Verificar figura 49. 

FIGURA 22 - ETAPA 7  - INCLUSÃO LOTE DE PAGAMENTO 

 

FIGURA 23 - ETAPA 7 - POP-UP (ENVIANDO LOTE) 

 

 

FIGURA 24 - ETAPA 7 - LOTE DE PAGAMENTO ENVIADO E Nº DE PROTOCOLO 
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PASSO 2 – PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 

 

O que é? Envio dos documentos da fatura digitalizados 
Onde? PORTAL STJ – SISTEMA SEI – www.stj.jus.br 
Primeiro acesso? 2A. Instruções de cadastramento no sistema SEI – Págs 15 e 

16 (clique aqui) 
Esqueci minha 
senha? 

2B. Instruções de recuperação de senha - Págs 17 e 18 (clique 
aqui) 

Já tenho 
cadastro? 

2C. Instruções de peticionamento eletrônico (clique aqui) 
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2A. INSTRUÇÕES DE CADASTRAMENTO 
NO SISTEMA SEI: 

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

2. No menu superior, acesse “Sob Medida” → “Usuário externo (acesso ao SEI)”. 

 
3. Ou clique sobre o ícone do SEI, “Acesso Externo”, na opção “Links”, localizada do 

lado esquerdo da página.  

 
4. As duas opções direcionarão o usuário para uma nova página que conterá links 

para acesso ao sistema, ao guia prático do usuário externo, a perguntas 
frequentes e orientações sobre a digitalização de documentos, bem como a 
consulta à autenticidade de documentos e ao registro de indisponibilidades do 
sistema. 

5. Para acessar o SEI, na área “Acesso ao SEI” clique na opção “Cadastro e acesso 
ao Sistema” 

 
6. Na tela seguinte, selecione “Clique aqui se você ainda não está cadastrado”: 

 
7. Na tela seguinte, leia o conteúdo e selecione “Clique aqui para continuar” 
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8. Preencha os dados cadastrais, os dados de autenticação e clique em ENVIAR: 

 
 
9. Você receberá uma mensagem automática do STJ no e-mail cadastrado. Acesse o 

e-mail para verificar se recebeu. 

10. Encaminhar o e-mail recebido para faturaodontologicasei@stj.jus.br, anexando 
as cópias do RG e CPF dos representantes legais da credenciada para liberação de 
acesso ao Sistema SEI. 

11. Aguardar o comunicado do STJ sobre a liberação do acesso; 

12. Retornar ao Portal STJ, acessar o SEI e realizar o peticionamento eletrônico (envio 
das faturas), conforme orientações deste manual. 
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2B. INSTRUÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE 
SENHA SISTEMA SEI: 

1. Acesse o Portal do STJ (www.stj.jus.br). 
2. Clique sobre o ícone do SEI, “Acesso Externo”, na opção “Links”, localizada do 

lado esquerdo da página.  

 
3. Na tela seguinte, selecione “Esqueci minha senha”: 

 
4. Digite seu email e clique em “Gerar nova senha” 

 
 
5. O sistema mostrará a seguinte mensagem: 

 
6. Acessar o email e verificar a senha enviada; 
7. Voltar à tela de acesso inicial ao SEI, abaixo, digitar o email e a nova senha 

enviada e clicar em confirma. 

 
8.  Pronto! Seu acesso foi liberado. Caso queira alterar a senha, clique em 

“Alterar Senha” 
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9. Digite a senha atual (enviada para o email) e a nova senha (que você deseja 

cadastrar). Repita essa última no campo “Confirmar senha” e clique em Salvar. 

 
10. O sistema retorna a informação abaixo: 
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2C. INSTRUÇÕES DE PETICIONAMENTO 
ELETRÔNICO SISTEMA SEI: 

ENVIO DE FATURAS 

1. Acesse o Portal do STJ (www.stj.jus.br). 
2. Clique sobre o ícone do SEI, “Acesso Externo”, na opção “Links”, localizada do 

lado esquerdo da página.  

 

 
3. Na área “Acesso ao SEI” clique na opção “Cadastro e acesso ao Sistema” 

 
4. Digite o e-mail e a senha cadastrados e clique em CONFIRMA: 

 
 

5. Na tela principal clique sobre o item “PETICIONAMENTO” e clique em 
“PROCESSO NOVO”. 

 
6. Na tela seguinte, selecione o tipo de processo: 

1º faturamento: Assistência à saúde – pagamento de despesa odontológica 
ou 

Recurso: Assistência à saúde – análise de recurso de glosa em despesa 
odontológica 
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7. Em seguida, leia as “Orientações sobre o Tipo de Processo”, na parte superior 
da página, e preencha os campos, conforme orientações abaixo: 

 

a. Especificação: insira o nome do credenciado, número do PEG (gerado 
no portal conecta)  
 Exemplo 1: “Clínica ABC LTDA” – PEG 1234  
 

b. Interessados: marque a opção “Pessoa Jurídica”. 
c. CNPJ: insira o número do CNPJ da instituição e clique em “Validar”. 
d. Razão Social: o sistema preencherá esse campo automaticamente 

após a validação do CNPJ. Clique em “Adicionar”, para concluir essa 
etapa. 
 

Observação: Se o CNPJ não estiver cadastrado no sistema ou houver mais de um registro, 
o SEI abrirá uma tela de cadastro, para a inclusão de dados do interessado. Nesse caso, 

insira as informações da forma mais completa possível. NÃO ESCREVA EM CAIXA-
ALTA.  

e. Documento Principal: clique sobre “Procurar” e faça o upload da 
fatura odontológica, que deve conter em um único PDF, além de 
toda a documentação correspondente ao processo (relação de 
faturamento preenchida e guias de tratamento odontológico), o 
comprovante de envio eletrônico da fatura pelo portal Conecta. 
 

f. Complemento do tipo de documento: deve ser informado o número 
do PEG gerado durante o envio do lote de faturamento. 

 
 

g. Formato: selecione “digitalizado”, cópia simples.  
 

h. Após o preenchimento de todas as informações, clique no botão 

 e feche a janela . 
Atenção: a janela só abrirá se o navegador utilizado estiver 
permitindo a exibição de pop-up’s. 

Atenção: Os documentos digitalizados devem estar completamente 
LEGÍVEIS para a devida análise do STJ. Além disso, deve-se utilizar uma 
ferramenta “OCR” no documento digitalizado para que seja possível 
pesquisar campos no arquivo PDF. 

De acordo com o § 6º, do art. 8º, da Instrução Normativa 
STJ/GDG n. 17 de 3 de julho de 2018, o teor e a integridade 
dos documentos enviados por meio de peticionamento 
eletrônico são de responsabilidade do usuário externo, o 
qual responderá por eventuais adulterações ou fraudes nos 
termos da legislação civil, penal e administrativa. Portanto, 
verifique se o conteúdo dos arquivos está íntegro e se o seu 
conteúdo apresenta legibilidade adequada. 
 

i. Por fim, clique no botão “Peticionar”. 
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8. O sistema abrirá uma nova janela, denominada “Concluir Peticionamento – 
Assinatura Eletrônica”. 

 

a. Leia as informações disponibilizadas, selecione o “Cargo/Função” 
(assistente de faturamento), insira a “Senha de Acesso ao SEI”, e 
clique no botão “Assinar”. 

9. O SEI processará a operação e direcionará o usuário para a tela “Recibos 

Eletrônicos de Protocolo”. Nessa tela, clicando no ícone , o usuário poderá 
consultar os dados do recibo emitido automaticamente pelo sistema. 
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PASSO 3 – VERIFICAÇÃO DO PROCESSO: 

Há necessidade de ajustes 
na fatura? 

Na hipótese de a fatura digitalizada não estar 
legível, o STJ encaminhará uma INTIMAÇÃO 
ELETRÔNICA pelo Sistema SEI para que o 
credenciado ajuste a fatura. 
(clique aqui) 
 

Houve solicitação de nota 
fiscal? 

A credenciada deverá checar seu e-mail 
periodicamente para identificar se houve pedido de 
nota fiscal.  
Após emissão a nota deverá ser enviada para o e-
mail spben@stj.jus.br. 
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INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
1. O usuário externo deve consultar o e-mail e o sistema periodicamente a fim de 

verificar a existência de intimações eletrônicas expedidas. 

2. Ao acessar o sistema, na tela “Controle de Acessos Externos”, a existência de 

intimação eletrônica será indicada por meio do ícone . 

 

3. Clique sobre o ícone e, na tela seguinte, sobre o ícone , para consultar a 
intimação e liberar o acesso ao conteúdo dos documentos disponibilizados. 

 

 

4. O sistema abrirá uma nova janela, denominada “Consultar Intimação Eletrônica”. 
Leia as informações e clique no botão “Confirmar Consulta à Intimação”. 

 

5. Na tela seguinte, clique sobre o ícone , para consultar o conteúdo da 

intimação; sobre o ícone , para acessar a Certidão de Intimação Cumprida; e 
sobre o ícone , para peticionamento de resposta. 

 

6. Após a leitura do conteúdo da intimação, clique no ícone , para registrar a 
resposta. Na tela seguinte, selecione o tipo de resposta e preencha os demais 
campos, conforme orientações a seguir. 
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a. Documentos: Clique no botão “Escolher arquivo”, selecione o 
documento para efetuar o upload e confirme a operação. 
ATENÇÃO: certifique-se de que está anexando a fatura corrigida. 

i. Tipo de documento: FATURA MÉDICA 
ii. Complemento do Tipo de Documento: Número do PEG ou 

Identificação do Item 
iii. Formato: DIGITALIZADO – conferência com o documento 

digitalizado: CÓPIA SIMPLES  
iv. Clique no botão “Adicionar”. 

b. Por fim, clique no botão “Peticionar”. 

7. O sistema abrirá uma nova janela, denominada “Concluir Peticionamento – 
Assinatura Eletrônica”. 

 

j. Leia as informações disponibilizadas, selecione o “Cargo/Função” (Ex: 
Auxiliar de faturamento”), insira a “Senha de Acesso ao SEI”, e clique 
no botão “Assinar”. 

8. O SEI processará a operação e direcionará o usuário para a tela “Recibos 

Eletrônicos de Protocolo”. Nessa tela, clicando no ícone , o usuário poderá 
consultar os dados do recibo emitido automaticamente pelo sistema. 

marciaf
Realce
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Atenção: 

 Leia a Instrução Normativa STJ/GDG n. 17 de 3 de julho de 2019. 
 Consulte a lista de Perguntas e Respostas, o Guia Prático - Peticionamento 

e Intimação Eletrônicos - Usuários Externos e as Orientações sobre a 
digitalização de documentos, disponibilizados no Portal do STJ. 

 Acesse o SEI com regularidade. 
 Sempre verifique o teor, a integridade e a legibilidade dos documentos 

encaminhados por meio de peticionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


