
Dicas para peticionamento eletrônico no Superior Tribunal Federal 

 

Requisitos do computador: 

- Resolução mínima de tela de 1024 x 768 pixels. 

- Memória RAM do computador com espaço livre de 1,5 Gigabyte (GB). 

- Possuir a versão Java 1.6 (update 15 ou superior). 

- No peticionamento, somente se anexam petições e documentos com no máximo 10 MB por arquivo (art. 9º, inciso IV, â da 

Resolução/STF nº 427). 

- Sistemas operacionais: Windows (XP, Vista e 7) e OSX. 

- Navegadores: Internet Explorer (versões 7, 8 e 9), Mozila Firefox 5, Google Chrome (recomendado). 

- Programa assinador: conforme página inicial 

- Plugin Flash Player 

- Programa visualizador de .PDF 

- Programa gerador de .PDF 

Cadastro STF 

Para efetuar o cadastro no STF, o advogado deverá acessar o portal e acessar o link "Peticionamento Eletrônico", conforme 

imagem: 

 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_01.jpg


Clicar em "Acessar o e-STF v.2", conforme ilustração abaixo: 

 

 

Clicar em "Clique aqui", conforme ilustração abaixo: 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_02.jpg


 

 

Clicar em "Clique aqui para efetuar o registro", conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

Preencher todos os dados e, após clicar em "Cadastrar", conforme ilustração abaixo: 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_03.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_04.jpg


 

 

Após, o sistema mostrará a confirmação do cadastro, conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

Peticionamento Eletrônico – STF 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_05.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_06.jpg


Para efetuar o peticionamento no STF, o advogado deverá acessar o portal e acessar o link "Peticionamento Eletrônico", 

conforme imagem: 

 

 

Clicar em "Acessar o e-STF v.2", conforme ilustração abaixo: 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_01.jpg


 

 

Clicar em "Clique aqui", conforme ilustração abaixo: 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_02.jpg


 

 

Clicar em "Acessar o e-STF v.2", conforme ilustração abaixo: 

 

 

Selecionar a opção de petição e após clicar em "Próximo", conforme ilustração abaixo: 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_03.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_07.jpg


 

 

Preencher os dados sobre a classificação do processo e então clicar em "Próximo", conforme ilustrações abaixo: 

 

 

 

 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_08.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_09.jpg


 

 

Selecionar a opção desejada (passo não obrigatório) e então clicar em "Próximo", conforme ilustração abaixo: 

 

 

Adicionar origem – este passo é necessário caso a petição seja ligada a outro processo. Após este procedimento, o 

associado deve clicar em "Próximo", conforme ilustração abaixo: 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_10.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_11.jpg


 

 

Nesta parte do peticionamento, o associado deve cadastrar as partes do processo. É obrigatório o cadastramento das 

duas partes da ação (exemplo: autor / réu). Após este procedimento, o associado deve clicar em "Próximo", conforme 

ilustrações abaixo: 

 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_12.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_13.jpg


 

 

 

 

 

 

Selecionar a opção desejada (assunto ligado à petição) e, após, clicar em "Próximo", conforme ilustração abaixo: 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_14.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_15.jpg


 

 

Em "Documentos" o associado irá anexar sua petição. O documento deve estar em PDF e já assinado eletronicamente. O 

próprio site do STF, em sua página de peticionamento, disponibiliza opções de programas para assinatura de 

documentos. 

Observação: no peticionamento, somente se anexam petições e documentos com no máximo 10 Mb por arquivo. 

 

 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_16.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_17.jpg


 

 

 

 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_18.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_19.jpg


 

 

 

Conferir todos os dados da petição e, após, clicar em "Finalizar", conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_20.jpg
http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_21.jpg


Petição intermediária 

O caminho para fazer o peticionamento intermediário é semelhante ao da petição inicial. 

O associado deverá somente, no momento da classificação da petição, informar o número do processo e o tipo de pedido, 

conforme imagem abaixo: 

 

 

 

 

http://172.19.2.208/aaspwiki/index.php/Arquivo:STF_b_01.jpg

