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Parte I - Acesso externo 

e usuário externo



Conceder acesso 

externo





Gerenciar disponibilizações de acesso 
externo





ATIVIDADE

1) Selecionar o processo recebido na caixa da sua unidade do
tipo Férias - marcação, alteração e interrupção de férias.

2) Conceder um acesso externo ao seu colega de lado.

3) Acesse sua caixa de e-mail e verifique se recebeu a
liberação de acesso.

4) Clique no link enviado no e-mail recebido, observando
como é disponibilizado o acesso.



ATIVIDADE

5) Agora, volte à caixa de sua unidade no SEI e cancele o 
acesso concedido ao colega.

6) Volte ao e-mail recebido e clique no link novamente. 
Observe que não é possível mais ter acesso ao processo ou 
documento disponibilizado anteriormente. 



Funcionalidades destinadas 

aos usuários externos 

(credenciamento) e assinatura 

externa



“Pessoa física credenciada junto ao Tribunal, 

mediante cadastro prévio, para fins de acesso ao 

sistema SEI e a prática de atos processuais em 

nome próprio ou na qualidade de representante de 

pessoa física ou de pessoa jurídica.”
IN STJ/GDG n. 17 de 3 de julho de 2019.



Regulamentação:

Instrução Normativa STJ/GDG n. 

17 de 3 de julho de 2019

Regulamenta o processo administrativo eletrônico e o uso do Sistema 
Eletrônico de Informações no Superior Tribunal de Justiça.

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/131952/IN_17_2019_GDG.pdf














Documentos a serem apresentados, pessoalmente, 

na Seção de Protocolo Administrativo:

RG e CPF ou outro documento ou outro

documento de identidade no qual conste essas

informações.

Comprovante de residência.



Outras alternativas para apresentação dos 

documentos

I. Alternativamente, as cópias autenticadas em cartório do RG e
do CPF e a cópia simples do comprovante de residência poderão
ser entregues por terceiros ou encaminhadas pelos Correios.

Endereçamento:
Seção de Protocolo Administrativo
SAFS - Quadra 6, Lote 1, Trecho III, Plenário Térreo, Brasília/DF
CEP: 70.095-900



Outras alternativas para apresentação dos 

documentos

II. Ou à unidade do Tribunal que o usuário externo mantenha
interface.

a) Nesse caso, a unidade assumirá a responsabilidade pela
identificação do usuário e autenticação administrativa das
cópias dos documentos.



Conforme o § 3º, do art. 39, da Instrução Normativa STJ/GDG n. 17 de 3 de julho de 2019, a

apresentação dos documentos de identificação à Seção de Protocolo Administrativo será

dispensada mediante procedimento que assegure a inequívoca identificação do interessado pela

unidade do Tribunal que este mantenha interface quando se tratar de cadastro de:

I – representante de empresa vencedora de certame licitatório ou contratação por dispensa ou

inexigibilidade de licitação, tendo em vista a documentação apresentada à unidade responsável pelo

processo de contratação;

II – representante de instituições e profissionais de saúde que solicitem o credenciamento junto ao

Programa de Assistência aos Servidores do Superior Tribunal de Justiça – PRÓ-SER, tendo em vista a

documentação apresentada à unidade responsável por este credenciamento;

III – representante dos órgãos dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, devido ao registro dos

documentos de identificação junto ao respectivo órgão;

IV – servidor do Tribunal, ativo ou inativo, devido ao registro dos documentos de identificação junto

ao órgão.



A Seção de Documentos 

Digitais - SEDIG é quem 

libera o acesso ao usuário 

externo.

Prazo para liberação do 

acesso:

5 dias úteis.



seit.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php? 

acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acess

o_externo=0

https://seit.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0


Assinatura externa



Parte II –

Peticionamento e 

intimações



Módulo de Peticionamento e Intimações 

Eletrônicos

Desenvolvido pela ANATEL, permite aos

usuários externos do SEI realizarem

peticionamento eletrônico e

expedirem intimação eletrônica, de forma a

viabilizar a comunicação integralmente em meio

eletrônico junto aos interessados e seus

representantes.



Como funciona?

 O usuário externo, com cadastro aprovado,

poderá peticionar em novos processos ou incluir

documentos em processos existentes, por meio do

ambiente de acesso externo.



Como funciona?

 A criação, a assinatura e o envio de documentos

serão efetuados por meio do SEI, sem necessidade

de encaminhar documentos físicos ao Tribunal.



Como funciona?

 O usuário externo poderá acompanhar processos

administrativos, nos quais atue como interessado,

bem como poderá receber

comunicações/intimações eletrônicas no âmbito

dos respectivos processos.



Para quem serve? Quem é o público-alvo?

Fornecedores.

Credenciados do Pró-Ser.

Escolas judiciárias e instrutores.

Outros órgãos e instituições.



E a responsabilidade do usuário externo?

 Segundo o § 2º do art. 43 da IN STJ/GDG

17/2019, o credenciamento do usuário externo

perante o Tribunal para utilização do SEI implicará

em responsabilidade legal pelos atos praticados e

presunção de capacidade e poderes conferidos para

realização das transações inerentes aos documentos

assinados.



E a responsabilidade do usuário externo?

 De acordo com o § 6º do art. 8º, o teor e a

integridade dos documentos enviados são de

responsabilidade do usuário externo, o qual

responderá por eventuais adulterações ou fraudes

nos termos da legislação civil, penal e

administrativa.



E a responsabilidade do usuário externo?

 De acordo com o § 6º do art. 8º, o teor e a

integridade dos documentos enviados são de

responsabilidade do usuário externo, o qual

responderá por eventuais adulterações ou fraudes

nos termos da legislação civil, penal e

administrativa.



Como muda?



Como muda?



Como muda?



Como muda?

 Peticionamento

Atividade

Tipo de processo

Unidade

Responsável

 Intimação

Prazo de consulta

Tipo de intimação

Tipo de resposta

Prazo de resposta
Resposta Facultativa,

Obrigatória e Sem

Resposta



ATIVIDADE
1) Em qualquer processo gerado em sua unidade, inclua um

comunicado e assine.

2) Vá no ícone gerar intimação eletrônica.

3) Selecione o usuário externo: Thyairo dos Anjos Ferreira.

4) Escolha o tipo de intimação: Solicitação de Informações.

5) Selecione qualquer tipo de resposta.

6) Disponibilize acesso integral ao processo.

7) Gere a intimação.



Parte III – Módulo de 

Contatos e Gerar 

Circular



Montar e usar 

corretamente o Módulo 

de Contatos





ATIVIDADE
1) Cadastrar seu nome como contato na lista Treinamento SEI

Avançado – Turma 4.

 Exemplo de padrão para nomes:

Cássia Vita de Ávila

 Exemplo de padrão para empresas:

Empresa Teste EIRELI                           ABC Distribuidora ME



Gerar Circular



ATIVIDADE

1) Iniciar um processo do tipo Gestão Arquivística -
Transferência de Documentos.

2) Inserir um ofício no processo criado.

3) Selecionar o ofício e clicar no botão Gerar Circular.

4) Selecionar dois contatos na lista Treinamento Sei Avançado 
2019 – Turma 4, incluindo seu nome.

5) Criar um bloco de assinaturas para assinatura dos
documentos gerados.



ATIVIDADE

6) Assinar os documentos gerados.

7) Selecionar o ofício matriz do documento circular e enviar e-
mail, selecionando apenas seu próprio nome.

8) Abrir o Outlook e verificar se recebeu o e-mail enviado.



Parte IV - Publicação



Publicação no SEI e Publicação na BDJUR

Publicação no SEI permite visualização de

documentos em link próprio.

Também permite registro histórico de

informações relacionadas à publicação efetuada no

Diário Oficial da União (DOU).

Publicação na BDJUR demanda acesso

específico.

https://sei.stj.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_pesquisar&acao_origem=publicacao_pesquisar&id_orgao_publicacao=0


Publicação na BDJUR

Ao agendar uma publicação no “Boletim de Serviço – BDJur”, será obedecida a

regra definida nos §1º e §2º, do art. 1º, da IN STJ/GP 12/2015:

Art. 1º O Boletim de Serviço será publicado, em dias úteis, na Biblioteca

Digital Jurídica – BDJur.

§ 1º Os atos depositados até as 18 horas serão publicados no Boletim de

Serviço do mesmo dia.

§ 2º Os atos depositados após as 18 horas serão publicados no dia útil

subsequente.

Os casos excepcionais deverão ser tratados diretamente com a Seção de

Biblioteca Digital (SEBID).







ATIVIDADE

1. Em qualquer processo de sua caixa, inclua o tipo de
documento: Resolução e assine.

2. Agende publicação no SEI para 02/09/2019.



ATIVIDADE

1. Na resolução já publicada, acesse o ícone gerar publicação
relacionada.

2. Preencha os campos do novo documento.

3. Agende nova publicação com motivo “Retificação”.




