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ROTEIRO DETALHADO DE INSTALAÇÃO DO SAJ WEBCONNECTION

O  roteiro  abaixo  descrito  instala  o  SAJ  WEBCONNECTION  em  computadores
pessoais,  e  pode ser  utilizado  por  todos  os  funcionários  do  TJSP (Oficiais  de  Justiça,
Escreventes, Diretores, Juízes).

ADVERTÊNCIAS PRÉ-INSTALAÇÃO!!! 
a) O SAJ-Webconnection funciona normalmente em Windows Vista, 7, 8, 8.1
e 10, de 32 bits ou 64 bits. Não funciona em Windows XP. 
b) Antes  de iniciar  os procedimentos  abaixo,  abra o Windows Update e
instale  as  atualizações  que  aparecerem  (sem  algumas  atualizações  do
Windows Update o SAJ não funcionará no seu PC/Notebook);
c) Se o seu Windows for 8, 8.1 ou 10 inicie a instalação a partir do item I.
Se o seu Windows for Vista ou 7, inicie a instalação partir do item II.

I) INSTALAÇÃO DOS RECURSOS:
Antes de instalar os programas fornecidos pelo TJSP, é necessário que seja instalado

um recurso/programa do Windows (se seu Sistema Operacional for superior ao Windows
7).

1) Vá para  Painel de Controle / Programas e Recursos / Desinstalar ou alterar um
programa e clique em Ativar ou desativar recursos do Windows, conforme figura abaixo:

2) Feito isso, marque as 3 (três) caixas de seleção referentes ao .NET Framework 3.5
(inclui .NET 2.0 e 3.0), conforme mostra a imagem abaixo e aguarde a instalação:
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II) INSTALAÇÃO DO SAJ WEBCONNECTION:

3.1) Faça download do  programa de SAJ/PG5 na página do Tribunal de Justiça do
Estado  de  São  Paulo,  clicando  no  seguinte  link:
http://www.tjsp.jus.br/Download/Instalador/Novo/SetupTJSP_WebConnection.exe.  3.2)  ou
acesse do seu navegador a página:  www.tjsp.jus.br/webconnection e clique em cima de
onde está escrito: “Arquivo de Instalação”. Clique em “Sistema WebConnection (SAJ/PG5,
SAG/SG5, SAJ5-CR)” e, baixe o arquivo no seu PC/Notebook”.

4) Abra a pasta onde o programa foi salvo e com o cursor sobre o aplicativo, pressione
o outro botão do mouse, e após, clique na opção propriedades, conforme tela abaixo.

5)  Na  tela  de  propriedade,  marque  a  opção  Executar  este  programa  em modo  de
compatibilidade, selecionando a opção Windows Vista ou Windows 7 e também marque a
opção Executar programa como Administrador, em seguida pressione o botão OK.

http://www.tjsp.jus.br/webconnection
http://www.tjsp.jus.br/Download/Instalador/Novo/SetupTJSP_WebConnection.exe
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6) Execute o programa SetupTJSP_WebConnection.exe. Clique em SIM, para instalar o
programa. Em seguida aparecerá a seguinte tela. Escolha o primeiro e o último item e
clique em Avançar >:

7) Na próxima tela, clique em Instalar e aguarde a instalação dos arquivos.

8) Encerrada essa fase, clique em Concluir.

9) Em seguida aparecerá a tela do assistente para instalação do certificado digital. Você
deve informar o modelo da leitora USB em: “Selecione abaixo o dispositivo criptográfico
que acompanha o certificado digital”. No lado esquerdo da tela, é exibida a imagem da
leitora selecionada, compare com a sua, em seguida clique em “Avançar”.

10) A seguir, selecione “Instalação Expressa” – Recomendada e aguarde o download
dos arquivos necessários.
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11) Selecione a opção: “Aceito os termos do(s) contrato(s) de licença” e após a opção
“Avançar”.

12) Aguarde o término da instalação e reinicie o computador.

13) Após reiniciado o computador, conecte o leitor de cartão digital na entrada USB e
aguarde a instalação do driver (esta operação pode demorar um pouco).

14) Insira o cartão na leitora e aguarde parar de piscar.

15) Clique no ícone TJSP SAJ_PG5 WebConnection, na tela inicial do computador.

16) Clique em SIM, para iniciar a execução do SAJ:

17) Na primeira execução será solicitada a confirmação de instalação de certificados
Clique no botão “Sim”. (Essa mensagem não aparecerá novamente). 
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18) Aguarde as atualizações do SAJ (podem demorar um pouco). Na mensagem do
instalador de fontes pressione o botão de “OK” para continuar o processo de atualização.

NOTA: O processo de atualização do sistema ocorrerá apenas na primeira execução ou
quando disponibilizadas novas melhorias do aplicativo.

18.1) Na tela de login do sistema, no campo  Usuário, com o mouse clique sobre o
retângulo azul, que então aparecerá, seu nome e CPF. Depois, clique em OK.

18.2)  Caso  na  tela  de  login  não  apareça  seu  certificado  (Nome  Completo:CPF)  é
porque o driver da leitora de cartão digital não foi instalado corretamente. Para corrigir esta
falha, retire a leitora de cartão da porta USB e reconecte-a. Caso ainda não funcione, retire
a  leitora  de  cartão  da  porta  USB  e  reinicie  o  PC/Notebook.  Depois  de  totalmente
completada a reinicialização, insira o leitor de cartão digital na porta USB e aguarde alguns
segundos e repita a operação a partir do passo 17.

NOTA: Se mesmo repetindo os passos 17 e 18 seu certificado não aparecer,
significa que será necessário instalar o controlador (driver) da leitora de cartões
encontrado  no  site  da  Certsign.  Instruções  para  instalação  se  encontram  nos
Anexos, ao final deste.

19) Escolhido o Certificado e a Lotação, aparecerá a tela de Logon no SAJ. Digite a
sua senha PIN e clique em OK:
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20) Pronto, seu SAJ já funciona.

Abraços e bom trabalho!

OJ Marcus Salles, SADM Sorocaba

marsal71@gmail.com / marcussalles@tjsp.jus.br

(15) 99799-2923 (Whatsapp e Telegram)

https://www.facebook.com/marsal71 (Facebook e Messenger)

https://www.facebook.com/marsal71
mailto:marcussalles@tjsp.jus.br
mailto:marsal71@gmail.com
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ANEXO I – Instalação facilitada do Driver Certsign:

1)  Acesse  o  site  www.certsign.com.br e  clique  em  Dúvidas  e  Suporte (ou  acesso
diretamente pelo link: https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte);

2) Em CERTINSTALLER clique em baixar e aguarde a transferência do arquivo;

3) Clique no arquivo baixado e siga a instruções;

4) Aguarde a finalização da instalação;

5) Plugue o conector da leitora na porta USB e aguarde o reconhecimento;

ANEXO II – Instalação direta do Driver Certsign:

1)  Acesse  o  site  www.certsign.com.br e  clique  em  Dúvidas  e  Suporte (ou  acesso
diretamente pelo link: https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte);

2) Clique em Downloads (fim da página);

3) Clique em Drivers de Leitora;

4) Selecione o Sistema Operacional que você utiliza (Windows);

5) Clique no modelo se seu cartão: (leitora);

6) Clique em Download e baixe o driver da sua leitora (para TJSP, normalmente é PC
USB-TR Gemalto – USB – 64bits – Win 8-7-Vista-XP-2000-Me-98);

7) Clique no arquivo baixado e aguarde a instalação.

8) Plugue o conector da leitora na porta USB e aguarde o reconhecimento;

https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte
http://www.certsign.com.br/
https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte
http://www.certsign.com.br/

