
PEDIDO DE CERTIDÕES PARA REGISTRO DE CANDIDATURA 

TJSP (1º Grau/Instância) 

1. Acessar o portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

por meio do seguinte endereço eletrônico: 

https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do 

2. Selecionar, no primeiro campo, a opção CERTIDÃO CRIMINAL 

PARA FINS ELEITORAIS. 
 

3. Em seguida, preencher todos os dados do candidato. Qualquer 

erro na grafia de nome ou número de RG e CPF tornarão inválida a 

certidão. 

 

4. Repetir o procedimento com a seleção de CERTIDÃO DE 

EXECUÇÃO CRIMINAL PARA FINS ELEITORAIS – SAJ PG5. 
 

 
 

5. Repetir o procedimento com a seleção de CERTIDÃO DE 

EXECUÇÃO CRIMINAL PARA FINS ELEITORAIS – SIVEC. 
 



6. Serão liberadas somente as certidões “Nada consta”, as quais 
poderão ser baixadas no seguinte endereço eletrônico:  

 

https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirDownload.do 

 

7. A certidão não disponibilizada em até 2 horas após o cadastro 

do pedido, deverá ser solicitada por e-mail, instruído com cópia do 

RG e comprovação de filiação partidária para: 

certidaoplantaocovid19@tjsp.jus.br. 

  

Obs.: Para imprimir suas certidões é necessário guardar as 

informações geradas a partir do pedido de certidão, que serão 

solicitados na hora de realizar a impressão. Esses os dados que 

serão solicitados 
 

 
 

1. Se houver algum problema na emissão da certidão, encaminhar 

e-mail, solicitando a certidão com urgência, justificando que é para 

fins de registro de candidatura, para o endereço eletrônico: 

certidaoplantaocovid19@tjsp.jus.br 

 

2. Caso conste da certidão algum processo, é necessário pedir a 

certidão de objeto e pé. Se os fóruns já tiverem em atendimento 

público, dirigir-se ao cartório em que o processo estiver tramitando, 

em primeira ou segunda instância. Se não estiver em 

funcionamento, através do e-mail 

certidaoplantaocovid19@tjsp.jus.br. 

OBs.: O Tribunal de Justiça deverá publicar novas instruções para 

obtenção de certidões de objeto e pé para candidatos. Qualquer 
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novidade, será comunicada. 

 

TJSP (2º Grau/Instância) 

 

1. Acessar o portal do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo por meio do seguinte endereço eletrônico: 

http://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesSegundaInst
ancia 

 

Certidão de Distribuição de Segunda Instância: 

 

2. Selecionar a opção de Certidão de Distribuição de Segunda 

Instância, imprimir e preencher o requerimento de certidão de 
forma legível e enviar, em anexo, para o email: 
certidao2instancia@tjsp.jus.br. Se possível, anexar cópia do RG e 
CPF; 

 

Certidão para Fins Eleitorais: 

 

1. Acessar o portal do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo por meio do seguinte endereço eletrônico; 

https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=810200&gateway=t

rue 

2. Ainda no endereço eletrônico fornecido na etapa anterior, 
selecionar a opção “Cadastro de Pedido de Certidão de 2º Grau” 
e preencher corretamente os dados solicitados; 

3. As certidões “Nada Consta” serão expedidas eletronicamente 
pelo sistema. Um e-mail automático será enviado contendo um link 

para acesso ao documento.  

4. Caso a certidão não possa ser gerada pela internet (certidões 
positivas ou negativas com ressalva), o solicitante receberá um e-
mail automático contendo um link de acesso ao Requerimento de 

Certidões para Fins Eleitorais.  

5. Este requerimento deve ser enviado, em anexo, para o email 

certidao2instancia@tjsp.jus.br a fim de que seja providenciada a 
expedição manual da certidão; 

 

Certidões de Objeto e Pé 
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6. Caso conste das certidões anteriores algum processo, é 

necessário pedir a certidão de objeto e pé; 

7. O Requerimento de Certidão de Objeto e Pé pode ser obtido 
no seguinte endereço eletronico:  

http://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Certidoes/Certidoes/Cer
tidoesSegundaInstancia/RequerimentoCertidaoObjetoPe.docx 

 

8. O Requerimento de Certidão de Objeto e Pé deverá ser 
preenchido com os dados solicitados, e enviado, em anexo, para a 
Diretoria da Seção Competente (abaixo elencadas), a fim de que 

seja providenciada a expedição da Certidão:  

 

• Seção de Direito Privado:  sj3@tjsp.jus.br; 
• Seção de Direito Público:  sj4@tjsp.jus.br; 
• Seção Criminal:  sj5@tjsp.jus.br; 
• Órgão e Câmara Especial:  sj6@tjsp.jus.br 

• Recursos não distribuídos - sj2@tjsp.jus.br  
 

 

JUSTIÇA FEDERAL 

 

1. Solicitar as certidões no portal da Justiça Federal no seguinte 

endereço eletrônico: 

http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar 

 

2. Solicitar certidão de DISTRIBUIÇÃO PARA FINS ELEITORAIS. 
 

 
 

3. Selecionar JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO EM SÃO PAULO. 
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4. Preencher os dados pessoais corretamente. 

 
 

5. Repetir a operação, selecionando Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região. 
 

6. Imprimir as certidões de distribuição no seguinte endereço 

eletrônico: 

http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/ImprimirCertidaoSolicita  

da 
 
 

JUSTIÇA ELEITORAL 

 
 
1. Solicitar as certidões no portal do Tribunal Regional Eleitoral no 

seguinte endereço eletrônico: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes- 

eleitorais 

2. Preencher os dados pessoais corretamente. 

 
 
3. Imprimir a certidão. 
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MILITAR 

1. Solicitar certidão de distribuição de processo militar junto à 

Justiça Militar competente



 


