Pequeno manual para a conversão de arquivos PDF
1. Caso o editor de texto que você utilize já realize a gravação de arquivos no formato
PDF (office 2007, BrOffice, OpenOffice, etc), basta utilizar o menu Arquivo/Exportar
para PDF para que a gravação seja realizada no formato desejado.
2. Uma outra opção é a instalação de um conversor como o PDF Creator ou o
CutePDF Writer.
A) Para instalar o PDF Creator:
1. Na tela inicial do e-Jus, clique em Download de softwares.
2. Na tela seguinte, clique no link baixar, na linha do PDF Creator.

3. Na pasta onde os arquivos foram salvos, clique duas vezes no arquivo
"Instalar_PDFCreator.exe" para instalá-lo. Siga todas as instruções nas
janelas que aparecerem.
B) Para instalar o CutePDF Writer:
1. Na tela inicial do e-Jus, clique em Download de softwares.
2. Na tela seguinte, clique no link baixar, na linha do CutePDF Writer.

3. Na pasta onde os arquivos foram salvos, clique duas vezes no arquivo "
converter.exe" para instalá-lo. Siga todas as instruções nas janelas que
aparecerem.

4. Repita os procedimentos dos dois

passos anteriores para o arquivo

"CuteWriter.exe".
3. De uma maneira geral, para salvar arquivos no formato PDF, deve-se seguir os
passos abaixo: (As telas que se seguem são do CutePDF Writer, mas os passos são
semelhantes para o PDF Creator)
3.1 Com o arquivo que você deseja salvar aberto, escolha a opção Imprimir ,
no menu Arquivo/Imprimir e selecione CutePDF Writer na lista de impressoras
disponíveis.

3.2 Grave o arquivo, escolhendo o nome e o local de armazenamento do
mesmo.

Observação: Alguns aplicativos, como o Bloco de Notas, irão imprimir
automaticamente para a impressora padrão quando a opção Imprimir for
selecionada. Nesse caso, para criar um arquivo PDF, talvez seja necessário mudar a
impressora padrão selecionada no aplicativo, para a impressora PDF instalada
(cutPDF Writer ou PDFCreator Writer) antes de imprimir o arquivo.
Essa opção normalmente é encontrada no menu Arquivo/Configurar Página.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos através de nossa equipe de Help
Desk no número 3216 1439.
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