
 
 

Manual do Usuário Externo 
Peticionamento e Intimação Eletrônicos, Acesso Externo e Assinatura Externa 

 

O Acesso de Usuário Externo é um sistema informatizado que tem como objetivo             
possibilitar o intercâmbio de informações entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública             
(MJSP) e as pessoas naturais que participam de demandas em Processos Administrativos no             
órgão, ou que representem pessoas físicas ou jurídicas nessa situação. 

Com esse acesso, o usuário poderá, de forma eletrônica, peticionar/protocolar          
documentos, receber intimações/notificações, visualizar/acompanhar processos     
administrativos dos quais seja parte e assinar documentos que lhes sejam disponibilizados, tais             
como contratos, convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres celebrados com o            
órgão. 

Cumpre-nos destacar que esse cadastro é ato pessoal e intransferível, que se dará             
mediante cadastro prévio e apresentação da documentação solicitada e será validado somente            
após a verificação de conformidade, pelo serviço de suporte do sistema. 

Destacamos, ainda, que o Peticionamento e Assinatura eletrônicos se dão mediante login e             
senha de acesso do usuário, sendo sua guarda e sigilo de total responsabilidade do titular,               
assim como a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados, até que decaia o               
direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam               
apresentados ao Ministério da Justiça para qualquer tipo de conferência, em conformidade com o              
disposto Art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539/2015. 

 

 I. Passos para o Cadastro 

1. Acesse o portal eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
www.justica.gov.br > link Processo Eletrônico (SEI) > Acessar o Sistema SEI. 

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_ex
terno=0 

 
2. Clique na opção “Clique aqui se você ainda não está cadastrado”. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.justica.gov.br/
https://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0


 

3. Leia atentamente os termos e condições e, estando de acordo, clique no link “Clique aqui                
para continuar” 

 

4. Preencha corretamente todos os dados solicitados no formulário de cadastro e, ao final,              
clique no botão “Enviar”. 



 

5. Após enviar o cadastro, você receberá um e-mail do serviço de suporte do sistema SEI                
(sei@mj.gov.br), com instruções para validação do cadastro. Responda a esse e-mail anexando a             
cópia digital dos documentos solicitados: 

● Documento de Identidade com foto, frente e verso, que contenha o número do CPF              
(Exemplo: RG, CNH, OAB, RNE, Passaporte etc.). 

● Termo de Declaração de Concordância e Veracidade, disponível no link a seguir,            
devidamente preenchido e assinado conforme o documento de identidade. 
https://www.justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei/anexos/ter
mo_concordancia.pdf 

6. O serviço de suporte do sistema receberá sua resposta de e-mail e fará a verificação de                 
conformidade do cadastro com os documentos apresentados. Em seguida, responderá se o            
cadastro foi validado ou se há alguma pendência a ser solucionada. 

7. Ao receber o e-mail de validação do cadastro, você estará apto a receber, enviar               
(peticionar) e assinar documentos relacionados ao(s) processo(s) de seu interesse. 
 
OBSERVAÇÕES: 

a) Cabe ao Departamento responsável pela temática do seu processo administrativo           
disponibilizar acesso aos respectivos documentos. O serviço de suporte somente faz a conferência             
e validação do cadastro e presta suporte técnico ao Sistema. 

 

mailto:sei@mj.gov.br
https://www.justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei/anexos/termo_concordancia.pdf
https://www.justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei/anexos/termo_concordancia.pdf
https://www.justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei/anexos/termo_concordancia.pdf


b) Se necessário corrigir o endereço de e-mail ou outros dados cadastrais de sua conta de                
Acesso Externo do SEI, deverá requerer a alteração exclusivamente pelo e-mail sei@mj.gov.br,            
com o assunto “Alteração de Dados Cadastrais de Usuário Externo do SEI”. 

 
c) O requerimento pelo Usuário Externo para desativação de sua conta de Acesso Externo              

do SEI deve ser realizado exclusivamente por meio do Peticionamento > Processo Novo, utilizando              
o Tipo de Processo “Demanda Externa: Cidadão”. 
 
Atenção: Caso o Usuário Externo deseje novamente ativar sua conta, será necessário o reenvio de               
toda a documentação prevista, como se fosse para liberação inicial de cadastro de Usuário Externo. 
 

II. UTILIZANDO O SISTEMA 

i 

1. ACESSO 
1.1. Somente depois do cadastro validado será possível logar na página de Acesso            

Externo do SEI, utilizando o e-mail e a senha informados no momento do cadastro. 

  

1.2. Caso tenha esquecido a Senha de acesso, clique no botão “Esqueci minha senha”             
para recuperá-la. Na tela aberta em decorrência desta ação, digite o E-mail            
informado no cadastro para que uma nova Senha aleatória seja enviada. 

 

1.3. Ao logar no sistema, será aberta a tela inicial, intitulada “Controle de Acessos             
Externos”, onde poderá: 
 
a) visualizar a lista de processos aos quais lhe tenha sido concedido Acesso             

Externo; 
b) assinar documento para o qual foi concedida permissão para Assinatura Externa            

(caneta preta na coluna de “Ações”). 
c) acessar os menus de funcionalidades na coluna da esquerda. 

mailto:sei@mj.gov.br


 
  

2. Peticionamento de Processo Novo 
 
2.1. Acesse o menu Peticionamento > Processo Novo: 

 
 

2.2. Escolha o tipo de processo que corresponde ao tema do processo administrativo que             
deseja formalizar junto ao órgão. Visualize orientações específicas parando o mouse           
sobre cada tipo. 



 
 

2.3. Leia atentamente as Orientações sobre o Tipo de Processo para certificar-se de ter             
escolhido o processo adequado para o seu caso. 
 

2.4. Utilize o campo Especificação para especificar o assunto da sua demanda. 

 
 
 



2.5. Para cada tipo de processo há um Tipo de Documento Principal, que pode ser              
editável, como no exemplo abaixo. Nesse caso clique em “clique aqui para editar             
conteúdo”. 

 
 

2.6. Preencha adequadamente os campos solicitados no documento em edição. Ao          
terminar de preencher clique em Salvar e feche o documento para continuar o             
peticionamento. 

 
 

2.7. Documento principal não editável: 



 
 

2.8. Além do documento principal, cada tipo de processo poderá ter uma lista de lista de               
Documentos Essenciais (obrigatórios) e/ou Documentos Complementares      
(opcionais). 
Para os Documentos Essenciais, que são obrigatórios, é necessário carregar pelo           

menos um documento para cada tipo indicado. Para os Complementares, carregue apenas            
os que julgar necessário. 

 
A. Selecione, na lista, o tipo de documento (espécie) que deseja carregar para o             

sistema; 
B. No campo Complemento, especifique o documento a ser carregado; 
C. Clique no botão Browse para selecionar o arquivo digital em sua máquina; 
D. Selecione o formato do arquivo que está carregando: 

● Nato-digital: documentos criados e armazenados originalmente em       
formato digital, tais como e-mails, faturas digitais etc. 

● Digitalizados: arquivo produzido a partir da digitalização de        
documento em suporte de papel (escaneados ou fotografados, por         
exemplo).  

E. Em seguida, clique no botão Adicionar. Para que os documentos sejam           
carregados para o sistema. 
 

 
 



2.9. Por último, clique no botão Peticionar para concluir seu peticionamento eletrônico.           
Na tela aberta, selecione o cargo/função com que está atuando no processo (Ex.:             
cidadão, representante legal etc), digite sua senha de usuário e clique em assinar. 
 

 
 

2.10. Após assinar a petição será gerado, automaticamente, um Recibo Eletrônico. Você           
será direcionado para a tela de Recibos Eletrônicos de Protocolo onde poderá            
consultar, a qualquer momento, os recibos das petições que tenha realizado. 
 

 
 

2.11. A petição realizada gera um número de protocolo que ficará disponível na tela de              
controle de Acessos Externos. Ao clicar sobre o número do protocolo, será aberta             
uma tela de acesso, que permite visualizar os documentos e acompanhar os            
andamentos do processo. 



 
 

3. Peticionamento Intercorrente 

O Peticionamento Intercorrente serve para protocolizar documentos em processos já          
existentes, ou seja, para efetuar a juntada de documentos. 

3.1. Acesse o menu Peticionamento > Intercorrente 

 
 

3.2. Na tela aberta, informe o nº do processo ao qual deseja juntar seu documento e, em                
seguida, clique no botão Validar. Ao validar, o sistema carregará o tipo de processo              
para conferência. Se estiver ok, clique no botão Adicionar. 

 



 

3.3. Utilize o campo Documentos para preencher os dados e subir/carregar o(s)           
documento(s) que deseja juntar ao respectivo processo e, em seguida, clique no            
botão Peticionar. 

 

3.4. Por último, clique no botão Peticionar para concluir seu peticionamento intercorrente.           
Na tela aberta, selecione o cargo/função com que está atuando no processo (Ex.:             
cidadão, representante legal etc), digite sua senha de usuário e clique em assinar.  

 
 

... 


