
PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO ATRAVÉS DO SGA 

 

Acessar a página do SEI através do Link: 

https://10.200.96.108/ConsultaNet/mc3web/IULogin.aspx  

O SEI Criminal também pode ser acessado através da página de convênios do PJERJ, no 

seguinte caminho: Acesse o site do TJ. Na página de inicial do TJ, clique em Convênios PJERJ. 

Em seguida, todos os convênios ficarão listados do lado direito da tela. Localize a “logo” do 

sistema SEI Criminal e, abaixo dela, clique em “Acessar Serviço”. 

Na tela inicial do sistema, na parte inferior, clique em “Solicitar Anexo Único”. (Vide tela 

abaixo) 

 

 

Neste momento, deverá aparecer a tela inicial de acesso ao SGA-web (Sistema de Gestão de 

Acesso), através da qual o interessado irá encaminhar sua solicitação de cadastro.  



 

 

Nesta tela, preencha o campo “RG – Emitido no Estado do Rio de Janeiro” com o número do 

seu RG, sem pontos ou traços. 

Em seguida clique em “Solicitar Cadastro” 

 

 



A tela de cadastro do SGA será disponibilizada, para que o usuário preencha obrigatoriamente 

os seguintes campos: 

RG: Preenchido automaticamente pelo sistema 

Matrícula: Deve ser preenchido sem traços. Ex: 0126785 

CPF: Deve ser preenchido pelo interessado 

NOME: Deve ser preenchido pelo interessado 

ÓRGÃO: Deve ser selecionada a opção “ TJRJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” 

FUNÇÃO: Deve ser selecionada a opção inerente ao cargo do interessado (ex: Analista 

Judiciário, Técnico Judiciário.....) 

 

No campo ACESSO, ficam disponibilizados, além do sistema SEI Criminal, os sistemas SEI Civil e 

SIPEN. Deverão ser marcadas as opções referentes aos sistemas nos quais há interesse no 

cadastramento, a saber: 

(    ) CIVIL – Esta opção deve ser marcada para solicitação de acesso ao Cadastro Civil do SEI 

(SEI Civil) 

(    ) CRIMINAL - Esta opção deve ser marcada para solicitação de acesso ao Cadastro Criminal 

do SEI (SEI Criminal – Acesso à Folha de Antecedentes Criminais) 

(    ) SIPEN - Esta opção deve ser marcada para solicitação de acesso ao SIPEN (Local de 

Acautelamento de Presos, Agendamento de Presos para Audiência, etc) 

(    ) SIIAD – AINDA NÃO ESTÁ LIBERADO A POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO 

SIIAD ATRAVÉS DO SGA 

É importante lembrar que podem ser marcadas simultaneamente mais de uma opção de 

cadastro. 

 

JUSTIFICATIVA: O campo Justificativa deverá ser preenchido pelo interessado com os motivos 

pelos quais o acesso deva ser concedido. 

Para finalizar o envio da solicitação de cadastro, o interessado deve marcar o botão: 

 DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS, ESTANDO CIENTE DO 

QUE ESTABELECEM OS ART.153, 313-A, 313-B, 299, 325 E 327 DO CÓDIGO PENAL. 

Em seguida deve clicar em “Solicitar”. 

 

ATENÇÃO: Após o envio pelo SGA, a solicitação de cadastro deve ser ratificada através de e-mail 

para cgjseiac@tjrj.jus.br, com cópia para o e-mail do magistrado responsável, solicitando o 

cadastro no sistema (Deve ser informado os sistemas que foram solicitados), com envio dos 

seguintes dados: NOME, RG, CPF, MATRÍCULA, CARGO, FUNÇÃO, EMAIL INSTITUCIONAL E 

LOTAÇÃO. Vale lembrar que o sistema SGA, antes de o interessado concluir a solicitação de 

cadastro, informa acerca da necessidade de que o pedido seja ratificado através de e-mail. 



 

OBSERVAÇÃO 1: O SGA só deve ser utilizado para solicitações de cadastramento (quando o 

interessado não possui cadastro no sistema. 

 

OBSERVAÇÃO 2: Nos casos de RECADASTRAMENTO (quando o usuário já possui cadastro mas 

está com acesso inativo), a solicitação não pode ser realizada pelo SGA. 

Nos casos de Recadastramento, o usuário deve encaminhar mensagem para 

cgjseiac@tjrj.jus.br, com cópia para o endereço eletrônico do magistrado responsável, 

informando os seguintes dados: NOME, RG, CARGO E LOTAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


