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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

  

Considerando o Provimento corregedoria Nº 016/2020, que altera o art. 4° do 

Provimento Corregedoria n°. 013/2020 e art. 27 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais para 

instituir a modalidade virtual de correição nas serventias extrajudiciais em Rondônia, ficou 

determinado que o Processo Eletrônico de Correição será autuado pelo setor competente via 

SEI, devidamente instruído com as peças eletrônicas de praxe, nos mesmos moldes que na 

Correição Ordinária Presencial. 

Tendo em vista a dificuldade de adaptação de algumas serventias extrajudiciais, 

elaboramos este manual com a finalidade de apresentar as funcionalidades de acesso 

externo, peticionamento eletrônico e assinatura externa disponíveis para o usuário externo 

do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). 

Usuário externo é a pessoa física autorizada a acessar ou atuar em determinado(s) 

processo(s) no SEI, independente de vinculação à pessoa jurídica, para fins de 

peticionamento ou assinatura de documentos relativos ao Tribunal de Justiça. 

É importante destacar que o cadastro como usuário externo no SEI/TJRO é pessoal, 

e de responsabilidade da pessoa que opera o sistema, e no caso de uso indevido está sujeita 

a apuração civil, penal e administrativa. 

As informações do presente manual foram extraídas da Cartilha n. 2/2019, disponível 

no link https://www.tjro.jus.br/sei-informacoes-e-contato, e adaptado um modelo específico às 

correições nas serventias extrajudiciais. 

  

https://www.tjro.jus.br/sei-informacoes-e-contato
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2. CADASTRAMENTO DE USUÁRIO EXTERNO 

  

Para ter seu cadastro de usuário externo no SEI/TJRO liberado, o solicitante deve: 

a) acessar o endereço eletrônico do Usuário Externo do SEI/TJRO, por meio do link 

(https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_

cadastro&id_orgao_acesso_externo=0). Vão aparecer na tela as instruções para 

o cadastro. No final das instruções clique em “Clique aqui para continuar”. 

 

 
 

b) preencher todos os campos do formulário apresentado na tela Cadastro de 

Usuário Externo (dados cadastrais e de autenticação); 

 
 

http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
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Atenção!  NÃO ESCREVA EM CAIXA ALTA. Utilize maiúsculas e minúsculas adequadamente 

– geralmente, apenas a primeira letra de cada palavra fica em maiúscula. 

c) clicar em Enviar; 

d) providenciar o envio da documentação relacionada em Aprovação do Cadastro de 

Usuário Externo, conforme art. 15 da Resolução n. 027/2016-PR, por meio digital ao 

suportesei@tjro.jus.br: 

 Documento de identificação; 
 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Comprovante de residência. 

O prazo para liberar o cadastro do usuário externo é de até três dias úteis após o 

recebimento da documentação. Caso sejam verificadas pendências, o cadastro não será 

liberado e o solicitante será informado por e-mail para as devidas providências. 

 

 

2.1. ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIO EXTERNO 

  

Se antes da liberação do cadastro o Usuário Externo precisar corrigir o endereço de 
e-mail ou outros dados cadastrais de sua conta de Acesso Externo do SEI, neste caso, deverá 
requerer a alteração exclusivamente pelo e-mail suportesei@tjro.jus.br, com o assunto 
“Alteração de Dados Cadastrais de Usuário Externo do SEI”. 

Caso o Usuário Externo já esteja com seu cadastro devidamente liberado, após login 
no Acesso Externo do SEI, deverá requerer a alteração de dados cadastrais exclusivamente 
por meio do Peticionamento > Processo Novo, utilizando o Tipo de Processo 
“PETICIONAMENTO ELETRÔNICO - Alteração de Dados Cadastrais de Usuário 
Externo”. 

Atenção!: Não serão admitidos, em hipótese alguma, peticionamentos feitos por 
terceiros, sendo arquivado o processo gerado, por infringir as regras deste Manual. 

 

  

3. ACESSO AO SISTEMA 

 

3.1 TELA DE LOGIN 

  

Somente depois que o cadastro for liberado será possível logar na página de Acesso 

Externo do SEI. 

 

 
 

https://www.tjro.jus.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n._027-2016-PR_-_SEI.pdf
https://www.tjro.jus.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n._027-2016-PR_-_SEI.pdf
mailto:suportesei@tjro.jus.br
mailto:suportesei@tjro.jus.br
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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3.2 RECUPERAR SENHA DE ACESSO 

  

Caso tenha esquecido a senha de acesso, o usuário externo deve: 

a) na página de Acesso Externo do SEI, clicar no botão Esqueci minha senha; 

b) na tela Geração de Senha para Usuário Externo, digitar o e-mail cadastrado e clicar 

em Gerar Nova Senha. 

 

 
_______________ 

¹ Somente se o cadastro já estiver liberado será possível recuperá-la. 

  

Ao solicitar a recuperação de senha, o usuário deve verificar, além da caixa de 

entrada, a caixa de spam/lixo eletrônico do e-mail cadastrado. 

Se o usuário não receber a nova senha após algumas horas, é provável que o domínio 

do endereço eletrônico cadastrado esteja bloqueando o e-mail automático do sistema. Nesse 

caso, é necessário que o próprio usuário envie mensagem para suportesei@tjro.jus.br 

solicitando a troca do e-mail cadastrado para um endereço pessoal (Hotmail, Gmail, Yahoo 

etc). Essa solicitação deve ser enviada a partir do e-mail cadastrado originariamente. 

 

 

3.3 TELA INICIAL 

  

Depois que o usuário externo realizar o login no sistema, é apresentada a tela inicial 

Controle de Acessos Externos, onde é possível: 

● visualizar a lista de processos que foram disponibilizados para acesso; 

● assinar documento para o qual foi concedida permissão para assinatura externa 

(símbolo “ ” na coluna Ações); 

● acessar o menu principal (coluna cinza localizada na lateral esquerda da tela). 

 

http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
mailto:suportesei@tjro.jus.br
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3.4 BARRA DE FERRAMENTAS 

  

No topo da tela, está localizada a barra de ferramentas do sistema 

 

 
 

As funcionalidades disponíveis são: 

Funcionalidade Descrição   

 

Publicações Eletrônicas: permite pesquisar documentos e 

atos publicados por meio do SEI/TJRO. 

 
Menu: permite ocultar ou mostrar o menu principal. 

 
Usuário: identifica o usuário que está logado. 

 

Sair do sistema: permite ao usuário sair com segurança do 

sistema. 

  

 

3.5 MENU PRINCIPAL 

  

É a coluna cinza localizada na lateral esquerda da tela, que disponibiliza um conjunto 

de funcionalidades ao usuário externo. 

 
 

As funcionalidades disponíveis são:  

Funcionalidade Descrição 

Controle de 

Acessos 

Externos 

Direciona o usuário para a tela principal do Acesso Externo do 

SEI, onde são visualizados todos os processos que foram 

disponibilizados para acesso. 

Alterar Senha Permite alterar a senha de acesso ao sistema. 

Pesquisa 

Pública 

Possibilita a pesquisa de informações, documentos ou processos 

no SEI. 
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Peticionamento 

Permite que o usuário externo protocolize documentos 

diretamente no SEI, relacionados ou não a um processo já 

existente. 

Recibos 

Eletrônicos de 

Protocolo 

Permite que o usuário externo consulte os recibos de 

protocolização de documentos via peticionamento eletrônico do 

SEI. 

 

 

4. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO (Responder às solicitações da correição) 

  

O Peticionamento Eletrônico é uma funcionalidade do SEI/TJRO disponível para 

usuários externos, a qual possibilita o envio de documentos digitais diretamente pelo sistema, 

visando a formar novo processo ou a compor processo já existente. Para envio de 

documentos em resposta às solicitações da equipe de correição, sempre vai usar a 

opção de Peticionamento Intercorrente. 

 

 

4.1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

  

Antes de iniciar um peticionamento, o usuário externo deve ter atenção aos seguintes 

pontos: 

● ter os arquivos de cada documento já separados em seu computador e prontos para 

carregar; 

● nomear os arquivos conforme o item solicitado pela equipe de correição. O nome 

documento, também precisa ser renomeado no SEI, igual ao nome dado no arquivo 

PDF e inserido na mesma sequência descrita no formulário de correições: 

 Quando o documento se tratar da resposta ao formulário enviado as serventias, 

deve ser renomeado no campo “Tipo de Documento” como Formulário de 

Correições, no campo “Complemento do Tipo de documento”, preencher conforme 

o item do formulário. Exemplo: Parte I – Item 2. 

 Referente as solicitações dos atos por Ofício, deve ser utilizado o nome real do 

documento. Exemplos: Matrícula 128-Lv. 2-RG; Escritura-Livro 34-N, Fl. 109. 
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● são permitidos apenas arquivos em formato PDF, com tamanho máximo de 50MB 

cada; 

● efetuar os procedimentos com margem de segurança necessário para garantir que a 

conclusão do peticionamento ocorra em tempo hábil para atendimento do prazo 

processual pertinente, tendo em vista que: 

I. formalmente, o horário do peticionamento – que, inclusive, constará 

expressamente no Recibo Eletrônico de Protocolo correspondente – será o do final 

de seu processamento, ou seja, com a protocolização dos documentos efetivada; 

II. todas as operações anteriores à conclusão do peticionamento são meramente 

preparatórias e não são consideradas para qualquer tipo de comprovação ou 

atendimento de prazo; 

III. consideram-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 

segundos do último dia do prazo, considerado o horário local; 

● não ultrapassar uma hora entre o carregamento do primeiro documento e o último. O 

sistema elimina automaticamente os arquivos carregados e não concluídos nesse 

limite de tempo, considerando-os como temporários. 

 

 

4.2 DIGITALIZAÇÃO 

  

Caso o documento exista originalmente em meio físico (papel), deve ser digitalizado 

para que seja peticionado. 

Seguem orientações sobre o padrão de digitalização recomendado: 

● documento preto e branco: utilizar 300 dpi de resolução e digitalização em preto e 

branco; 

● documento colorido: utilizar 300 dpi de resolução e digitalização colorida; 

● respeitar a orientação do documento digitalizado (paisagem ou retrato). 

O não atendimento das recomendações acima pode fazer com que o arquivo 

resultante da digitalização tenha tamanho acima do permitido pelo sistema e, com isso, 

impedir a conclusão do peticionamento. 

 

 

4.3 PETICIONAMENTO INTERCORRENTE 

  

Por meio do peticionamento intercorrente, as serventias extrajudiciais podem incluir 

documentos no processo já existente, conforme publicado na portaria de correição. Para 

tanto, o usuário externo deve: 

a) no menu principal (lado esquerdo da tela), acessar a opção Peticionamento e 

clicar em Intercorrente; 
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b) inserir o número do processo no qual deseja peticionar (número do SEI publicado 

na Portaria de Correição) e clicar no botão Validar; 

 

 
 

 

c) se o número for validado, clicar em Adicionar e a seção Documentos será exibida; 

 
 

d) Somente depois que o processo é validado e adicionado que a seção 

“Documentos” é exibida. Basta clicar em “Escolher arquivo”, preencher os campos 

pertinentes e clicar “Adicionar” para cada documento que pretende peticionar. 

 

 

Dica: pare o mouse sobre os ícones “ ” para ler orientações sobre 

a forma correta de preenchimento do campo correspondente 

Para cada Documento deve ter a 

Indicação do Tipo e 

Complemento do Documento, 

Nível de Acesso e Formato 

1 

2 
3 

4 5 6

=
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4.4 CONCLUIR O PETICIONAMENTO 

  

a) depois de adicionados todos os documentos necessários, clicar em Peticionar; 

 

 

b) na janela Concluir Peticionamento - Assinatura Eletrônica: 

● selecionar o Cargo/Função que exerce; 

● digitar a senha de acesso ao SEI; 

● clicar no botão Assinar para que a Assinatura Eletrônica e o processamento 

do peticionamento seja de fato iniciado. 
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 Depois que o processamento do peticionamento é finalizado, o sistema gera 

automaticamente um Recibo Eletrônico de Protocolo para o usuário externo, que também é 

incluído no processo. 

 

 
 

 

Em caráter meramente informativo, um e-mail automático é enviado ao usuário 

externo confirmando o peticionamento realizado, conforme protocolo do Recibo Eletrônico de 

Protocolo gerado. 

 

A qualquer momento o usuário pode acessar a lista dos recibos de seus 

peticionamentos (menu principal > Recibos Eletrônicos de Protocolo). 
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5. ACESSO EXTERNO AOS PROCESSOS 

  

O acesso externo é concedido por período determinado e dado para 

acompanhamento integral do processo ou para a visualização de documentos específicos: 

 

a) disponibilização integral: todos os documentos do processo são disponibilizados 

para acesso pelo usuário externo; 

 

 
 

b) disponibilização parcial: documentos específicos do processo são disponibilizados 

para acesso pelo usuário externo. 

 

 
 

 

5.1 ACESSO EXTERNO PARA ASSINATURA ELETRÔNICA 

  

Para que o usuário externo assine documentos em processos no SEI/TJRO, 

primeiramente, é necessário que ele tenha seu cadastro liberado, conforme apresentado no 

capítulo Cadastramento de Usuário Externo. 

Quando a unidade realizar a disponibilização do(s) documento(s) para assinatura, o 

usuário externo receberá um e-mail de notificação. 
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Para assinar o(s) documento(s) no SEI, depois de realizar o login no sistema, o 

usuário externo deve: 

a) na coluna Ações da tela Controle de Acessos Externos, verificar os documentos 

disponibilizados para assinatura externa (símbolo “ ”); 

 

b) na coluna Documento correspondente, clicar sobre o número do documento 

disponibilizado para realizar a leitura do seu conteúdo; 

 

c) estando de acordo com o conteúdo, clicar em “ ” (coluna Ações); 

 

d) na janela Assinatura de Documento, digitar a senha de acesso ao SEI e clicar no 

botão Assinar. 

 

 

 
 

 

e) Ao clicar no ícone de caneta, é aberta janela de “Assinatura de Documento”, que 

ocorrerá somente depois que o Usuário Externo confirmar sua Senha de acesso 

ao SEI e clicar no botão “Assinar”: 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

Chegamos ao final do nosso manual, e esperamos ter colaborado no processo de 

tramitação de documentos para as correições, na modalidade virtual. 

Para mais informações quando às demais funcionalidades do usuário externo do SEI, 

podem ser adquiridas na Cartilha n. 2/2019, disponível no link https://www.tjro.jus.br/sei-

informacoes-e-contato. 

Com relação a suporte, entrar em contato com o Grupo Gestor do SEI, pelo e-mail 

suportesei@tjro.jus.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porto Velho, 19 de maio de 2021. 

 

https://docs.google.com/document/d/179YvWBlonG-C8CklLiG8vWeTlfiT1kowfIEvVw_9Jb8/edit?usp=sharing
https://www.tjro.jus.br/sei-informacoes-e-contato
https://www.tjro.jus.br/sei-informacoes-e-contato
mailto:suportesei@tjro.jus.br

