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1. Complemento do Cadastro – Introdução 

Novo serviço no peticionamento eletrônico de Primeiro Grau do Portal E-SAJ para permitir ao 

advogado a complementação de cadastro em processos digitais. Através deste serviço o 

advogado poderá:     

• Incluir nova parte;   

•  Retificar parte;   

•  Recategorizar documento;   

•  Mover páginas para novo documento;   

• Ordenar os documentos. 

 

2. Portal E-Saj – Acesso à tela de complemento de cadastro de 1º grau 

 

Para acessar a tela de complemento de cadastro (site: www.tjsp.jus.br) é necessário clicar no 

menu: Peticionamento eletrônico > Peticione eletronicamente  > Peticionamento eletrônico de 

1° grau > Complemento de cadastro de 1º grau. Apenas os advogados do processo possuem 

acesso ao complemento. 
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3. Portal E-Saj - Inclusão e Retificação de Partes 

 

� Serão disponibilizadas a inclusão e a retificação de partes para o complemento do 

peticionamento eletrônico;  

� Não será permitido retificação de partes controladas pelo Tribunal de Justiça, ou seja, 

que estão no cadastro controlado do SAJ/PG5; 

� Somente o Advogado representante da parte no polo ativo pode retificar a(s) parte(s) 

do polo contrário; 

� Advogados do polo ativo podem incluir / retificar partes para os tipos de participação 

ativo, passivo, terceiro e representante legal; 

� Advogados do polo passivo podem incluir / retificar partes somente para o tipo de 

participação passivo; 

� Advogados do polo terceiro podem incluir / retificar partes somente para o tipo de 

participação terceiro; 

� Não é permitido a inclusão de novos advogados ao processo durante o complemento 

de cadastro. 

� Não é permitida a exclusão de parte já vinculadas ao processo. 

 

3.1 Inclusão de partes 

Para inclusão de partes será necessário clicar no botão “adicionar nova parte”, fazer o 

preenchimento e clicar em confirmar. 
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3.2 Retificação de partes 

Para retificação de partes será necessário clicar no ícone de alteração ao lado direito da parte, 

fazer as modificações e clicar no botão confirmar. 
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4. Recategorização de Documentos 

 

Novo serviço no peticionamento eletrônico de Primeiro Grau do Portal E-SAJ para permitir ao 

advogado recategorizar, mover e ordenar os documentos, tanto em documentos provenientes 

de peticionamento inicial quanto intermediário. 

� São exibidos todos os documentos do processo ordenados conforme a reclassificação 

estabelecida no SAJ/PG5.  

� Não é permitida a inclusão e exclusão de documentos.   

� O advogado só pode recategorizar documentos peticionados por ele.  
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� Os documentos digitalizados e emitidos pela Unidade Cartorária não podem ser 

recategorizados. 

� Não é permitida a modificação do conteúdo dos documentos. 

 

4.1. Recategorização tipo de documentos 

 

Para a recategorização dos documentos será necessário selecionar o documento, clicar no 

botão “recategorizar tipo de documento”, selecionar o novo tipo de documento e clicar em 

confirmar. 
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4.2. Mover páginas para novo documento 

Para mover as páginas e criar um novo documento será necessário selecionar as páginas que 

serão movidas, clicar no botão “Mover páginas para um novo documento”, escolher as páginas 

que farão parte do novo documento, escolher o tipo de documento e clicar em confirmar. 

 

 

 

 

4.3. Ordenação dos documentos 

Para reordenação dos documentos será necessário selecionar o documento, clicar no botão 

“mover para cima” ou “mover para baixo” e escolher a nova posição do documento. A 

numeração das páginas será atualizada automaticamente. 
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5. Complemento de Cadastro em processos dependentes 

 

É permitido o complemento de cadastro em processos dependentes com tramitação em 

apartado e no próprio dependente, de Primeiro Grau. 

 

• Tramitação no dependente: Na tela do complemento de cadastro deverá ser 

digitado o número do processo principal, clicar no dependente (/01) e concluir 

o complemento. 
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• Tramitação em apartado: Na tela do complemento de cadastro deverá ser 

digitado o número do incidente, que neste caso terá numeração própria, e 

concluir o complemento. 

6. Portal E-Saj – Envio do Complemento 

 

Para envio do complemento será necessário após todas as alterações feitas clicar em “salvar 

alterações” ao lado superior direito, em seguida clicar no botão “continuar” e “assinar e 

enviar” para a conclusão do envio. 
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7. Declaração 

 

Na conclusão do complemento de cadastro será gerado automaticamente pelo sistema o 

documento “Declaração-Complemento - Peticionamento Eletrônico’’, informando todas as 

alterações que foram feitas no processo. Essa declaração ficará disponível para consulta nos 

autos do processo no SAJ/PG5 e Portal E-SAJ, ambos na pasta digital. 

Pasta Digital E-SAJ: 
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8. Restrições / Regras Gerais 

 

� Só é permitido acesso ao complemento de cadastro aos Advogados representantes 

dos polos ativo, passivo, terceiro e representante legal;  

� Advogados do polo ativo podem incluir / retificar partes para os tipos de participação 

ativo, passivo, terceiro e representante legal;  

� Advogados do polo passivo podem incluir / retificar partes somente para o tipo de 

participação passivo;  

� Advogados do polo terceiro podem incluir / retificar partes somente para o tipo de 

participação terceiro; 

� Não é permitido a inclusão de novos advogados ao processo durante o complemento 

de cadastro; 

� Só é permitido acesso ao complemento de cadastro para processos com a situação 

“Em Andamento”; 

� Não é permitido acesso ao complemento de cadastro para processos em “Grau de 

Recurso”; 

� Não é permitido alterar partes com cadastro controlado; 

� Não é permitida a exclusão de parte já vinculadas ao processo; 

� Só é permitida a solicitação de complementação de cadastro que inclua a retificação 

de partes, se pelo menos uma das partes do processo não for controlada pelo Tribunal 

de Justiça; 

� O advogado só pode recategorizar documentos peticionados por ele;  

� O advogado poderá recategorizar o tipo de documento, mover páginas para um novo 

documento e ordenar os documentos;  

� Não é permitido recategorizar documentos mais de uma vez; 

� Os documentos digitalizados/emitidos pela Unidade Cartorária não podem ser 

recategorizados; 

� Não é permitido inclusão/exclusão do conteúdo dos documentos; 

� Não é permitido acesso ao complemento de cadastro para processos com documentos 

e peças sigilosos;  

� O documento “Declaração-Complemento - Peticionamento Eletrônico” é gerado 

automaticamente pelo sistema; 

� São exibidas na Declaração todas as informações incluídas e alteradas pelo advogado. 

Os dados dos campos que não são alterados/incluídos são exibidos com a informação 

“Não informado pelo peticionante”;  

� Para as partes alteradas e documentos recategorizados são exibidos na Declaração as 

informações antes e depois da alteração; 

� É permitido o complemento de cadastro em processos dependentes com tramitação 

em apartado e no próprio dependente; 

� O complemento fica disponível para todos os Advogados, porém, após realizado por 

um dos Advogados, a complementação é encerrada. 
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Dúvidas poderão ser dirimidas: 

Advogados – Suporte Telefônico de Peticionamento Eletrônico: 
(11) 3627-1919 - (11) 3614-7950 Segunda à Sexta-feira das 8 às 24 horas; Finais de Semana e 
Feriados das 9 às 19 
horas. Observação: Excetuam-se os feriados de Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia do 
Trabalhador e Natal. 

 


