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Objetivo. 
 Auxiliar o usuário que não é Advogado e deseja peticionar eletronicamente no Portal 

E-SAJ como pessoa física nas competências autorizadas pelo TJSP. 

Petição Inicial de 1º Grau. 
Para ingressar com um novo processo após a conclusão do cadastro de seus dados, 

clique no link “Identificar-se” (1) e insira seu CPF (2) e senha (3) ou utilize o certificado digital e 

clique na aba “Certificado Digital”(5), após, clique no botão “Entrar” (4).  Veja a localização 

destes passos na imagem abaixo: 

 

Após, clique no botão “Entrar” (4). Note que seu nome aparecerá ao lado superior 

direito da página como destacado, isso indicará que você está identificado no portal E-SAJ. 

Clique em “Peticionamento Eletrônico” conforme destacado na imagem: 
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Os tipos de peticionamento serão exibidos nesta página. Escolha a opção 

“Peticionamento Eletrônico de 1º Grau” como destacado na imagem abaixo: 
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Para ingressar com um novo processo, clique em “Petição Inicial de 1º Grau” como 

exibido abaixo: 

 

Nesta tela, informe os dados do novo processo. Os campos são obrigatórios de 

preenchimento, com exceção do campos “Outros Assuntos”. Veja a imagem abaixo: 
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Após o preenchimento dos campos clique em “Avançar” como destacado na imagem 

acima de modo a prosseguir para a segunda etapa.  

Na segunda etapa do peticionamento, os dados das partes do processo deverão ser 

informadas. Por não haver partes cadastradas automaticamente o portal faz o direcionamento 

para o formulário de cadastro. Note que todos os campos são obrigatórios. Efetue seu 

preenchimento e no endereço insira o “CEP” para que o portal preencha o endereço caso este 

seja do Estado de São Paulo. Caso contrário, o preenchimento do endereço deverá ser manual. 

Após o término clique em “Confirmar” no final da página: 

 

Ao clicar no botão “Confirmar” o portal mostrará as partes que foram cadastradas até 

o momento. Para cadastrar mais de uma parte, clique em “Adicionar nova parte” e o mesmo 

formulário da figura anterior aparecerá. Veja na imagem abaixo o botão “Adicionar nova 

parte”: 
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Após o preenchimento de todas as partes envolvidas no processo, marque a opção 

“Declaro que as informações estão de acordo com a petição inicial, inclusive a quantidade de 

partes.” (1) e clique no botão “Avançar” (2). Veja abaixo a localização destas opções: 

 

Feito isso, o portal avançará para a terceira e última etapa do peticionamento, onde os 

arquivos que acompanharão a petição inicial deverão estar digitalizados no formato PDF 

seguindo o seguinte critério: 

 Tamanho máximo por arquivo: 30 MB; 

 Tamanho máximo por página: 300 Kb. 
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Além destes requisitos, verifique se o certificado digital esteja conectado e com os 

drivers corretamente instalados. Também é necessário que o Java esteja instalado, para baixar 

o Java, acesse www.java.com. Para o peticionamento eletrônico, recomendamos o uso dos 

navegadores Internet Explorer 9 ou superior ou o navegador Mozilla Firefox. 

Recomendamos o uso do software PDF Creator por ser o software homologado pelo 

TJSP para gerar tais arquivos. O link para download deste software pode ser encontrado no 

botão “Ajuda” no portal e-SAJ. Veja abaixo a localização deste botão: 

 

Tendo todos os arquivos que acompanharão a petição inicial digitalizados no formato 

PDF, na terceira etapa do peticionamento deve-se selecionar o tipo de documento a ser 

inserido. Todos os tipos de documentos obrigatórios possuem um asterisco. Após a seleção do 

tipo de documento clique em “Adicionar”: 

 

Clicando no botão “Adicionar” uma caixa de seleção de arquivos aparecerá como à a 

figura abaixo. Selecione o arquivo (1) em seu computador e clique em “Abrir” (2): 

http://www.java.com/
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Veja que o arquivo inserido apareceu em “Documentos adicionados”. Repita o passo a 

passo das duas imagens anteriores caso deseje inserir mais arquivos. Após o término selecione 

a opção “Estou ciente de que sou responsável pela legibilidade e ordem dos documentos 

adicionados” (1) para habilitar o botão “Adicionar e Enviar” (2). Clique neste botão para 

finalizar sua petição inicial como demonstra a imagem abaixo: 

 

Aguarde a mensagem de processamento de envio dos arquivos. Ao final uma 

mensagem de sucesso será apresentada com o número do processo gerado durante o 

peticionamento. Veja o exemplo abaixo: 
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