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ACESSO AO SISTEMA 
 
 
O acesso ao sistema será obtido por meio de certificado digital  no portal do e-Sfinge 

disponível no site do Tribunal de Contas (http://www.tce.sc.gov.br/web/servicos/esfinge). 
Para entrar no sistema acesse o endereço eletrônico acima mencionado e clique em 

aqui (Figura IFigura I). 
 

 
Figura I 

 
Uma nova tela será aberta onde deverá ser clicado a opção de certificado digital 

(Figura II).  
 

 
Figura II 

 
Insira o certificado na leitora e informe a senha para ter acesso ao sistema da Sala 

Virtual de Acesso a Processo (Figura III) 
  

http://www.tce.sc.gov.br/web/servicos/esfinge
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PRIMEIRO ACESSO 
 

 
Figura III 
 

Caso seja o seu primeiro acesso ao sistema, indique o seu perfil conforme instruções 
na tela (Figura III). 

 
 

DADOS CADASTRAIS 
 

 
Figura IV 

 
Informe os dados constantes na tela (Figura IV) e clique no botão “Salvar” para salvar 

os dados e prosseguir no sistema.  
No caso de você ser Procurador, poderá informar em qual escritório você trabalha. Se 

for Advogado, poderá informar os estagiários de seu escritório. Entretanto, os estagiários 
deverão, obrigatoriamente, possuir inscrição na OAB e certificação digital. 

Ainda, sendo Advogado, seus dados serão validados em tempo real com o cadastro 
nacional da OAB. Sendo bem sucedida a consulta, o acesso será liberado automaticamente. 

No caso de ser Interessado ou Responsável bastará atualizar os dados e prosseguir 
no sistema. 

Sendo Procurador público (União, Estado ou Município) será necessário indicar essa 
condição, marcando o campo específico na tela. 

Nos demais casos, o acesso dependerá da aprovação da SEG. 
O usuário não poderá modificar os campos protegidos. 
Todas os dados prestados são de responsabilidade exclusiva do usuário. 
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QUADRO DE EVENTOS 
 

 
Figura V 

 
O Quadro de Eventos (Figura V) é a principal forma de interação do usuário com a 

Sala Virtual. Por intermédio do respectivo quadro é possivel saber quais eventos estão 
pendentes e quais já foram completados. Por evento, entende-se qualquer tarefa originada de 
uma operação do sistema. Essa operação pode ter sido provocada pelo próprio usuário ou é 
consequência de procedimentos que necessitam a anuência do usuário. 

Por exemplo, quando um pedido de vista é peticionado, o sistema encaminha um 
evento (requisição) ao Relator e outro ao requerente. Esses eventos estão interligados e tão 
logo o Relator manifeste-se pelo indeferimento ou deferimento do pedido, o requerente será 
cientificado. 

Outro bom exemplo dessa sistemática está presente na procuração. Quando o 
Procurador finaliza sua procuração no sistema as partes são notificadas para que assinem 
(na forma digital) o mandato, por intermédio do Quadro de Eventos. 

Dessa forma, é aconselhável, para o bom andamento do processo, que as partes – 
Interessados, Responsáveis e seus Procuradores – sempre verifiquem se há algum evento a 
ser executado. 
 

Executando um Evento 
 

Na tela de Quadro de Evento, o usuário pode iniciar uma ação utilizando os botões 
que aparecem na coluna “Ações”, dependendo da “Situação” do evento as ações também 
podem mudar, abaixo (Figura VI) temos um evento de “Assinar Procuração” esperando uma 
ação, neste caso o botão indicado com uma seta , representa que o evento está aguardando 
a execução de algumas tarefas. 
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Figura VI 

 
Após clicar no botão será apresentado um pop-up1 (Figura VII) onde será possível 

visualizar a procuração a ser assinada. 
 

 
Figura VII 

 
Aqui (Figura VIII) é onde o documento vai ser assinado, para dar continuidade ao 

processo. 
 

 
Figura VIII 

 
Ainda no Quandro de Eventos (Figura IX) será possível consultar e visualizar os 

eventos concluidos, dia da assinatura e até mesmo a assinatura do documento. 
 

                                                           
1
 O pop-up é uma janela extra que abre no navegador ao visitar uma página web ou acessar 

uma hiperligação específica 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
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Figura IX 

 
 
 

MEUS DADOS 
 
 O usuário poderá, a qualquer tempo, rever seus dados e atualizá-los. As atualizações 
realizadas são de responsabilidade do usuário, por ele atestadas, e devem sempre atender o 
bom andamento do processo. 
 
 

VISTA 
 

Os processos que estão associados à pessoa do usuário, seja ela Interessado, 
Reponsável ou Procurador constituído, são listados no item de menu “Meus Processos”. 

De outra forma, o usuário poderá pesquisar o processo de seu interesse pelo item de 
menu “Procurar Processos”. Assim, por intermédio da tela Procurar Processos (Figura X) é 
possível filtrar os processos de interesse e obter a vista eletrônica dos que possuírem 
decisão.  

 
Figura X 

 
 

Para obter vista de processos que não possuem decisão é necessário efetuar o 
peticionamento. O sistema se encarrega de avisar o usuário sobre esta condição (Figura XI). 
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Figura XI 

 
Caso queira prosseguir com o peticionamento será necessário informar o motivo do 

pedido de vista (Figura XII).  
 

 
        Figura XII 

Após a exposição de motivos clique no botão “Enviar” para assinar o requerimento. 
Após isso, dois eventos serão gerados: um para o Relator do processo em questão, que 
apreciará o pedido; outro para o Requerente, que será cientificado da resposta. 
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ANEXO I - PORTARIA N.TC-786/2012 

 
 

Estabelece critérios para vista dos autos de 

processo eletrônico através da sala virtual 

disponibilizada do sistema. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo art. 90, I, da Lei Complementar 202, de 15 de dezembro de 2000 

e no art. 271, XXXIX, da Resolução TC. N. 06/2001 e considerando o disposto nos arts. 21 e 

28 da Resolução n. TC - 60/2011, que regulamenta o processo eletrônico, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O direito a vista de autos de processo eletrônico será assegurado 

aos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao 

titular e ao procurador da unidade jurisdicionada, ao responsável no processo e aos 

procuradores regularmente constituídos, cadastrados no Tribunal de Contas. 

Art. 2º O acesso ao processo eletrônico pelas pessoas indicadas no artigo 

anterior será feito obrigatoriamente através da sala virtual disponibilizada no portal do 

Tribunal de Contas na internet. 

Parágrafo único. Para acessar o processo eletrônico o interessado deve 

possuir Certificado Digital. 

Art. 3º O cadastramento de que trata o art. 1º será feito mediante o 

preenchimento de formulário disponibilizado nos sistemas informatizados do Tribunal 

de Contas. 

§1º O Advogado será considerado cadastrado após verificação eletrônica 

da sua regular inscrição na OAB, sem qualquer impedimento que restrinja o livre 

exercício da advocacia. 

§ 2º O Advogado poderá cadastrar estagiário inscrito na OAB para ter 

vista dos autos de processo eletrônico a ele vinculado por procuração nos autos, 



10 
 

mediante o preenchimento de formulário específico disponibilizado no sistema. 

Art. 4º O Tribunal disponibilizará procuração no sistema, a ser preenchida 

e assinada eletronicamente pelo responsável ou interessado. 

§ 1º Considera-se constituído o procurador no momento da assinatura 

eletrônica da procuração, admitindo-se, excepcionalmente, a prática de atos 

processuais pelo Advogado sem procuração, quando ocorrer qualquer uma das 

situações previstas no art. 37 do CPC, e desde que o Advogado se vincule ao 

processo respectivo por meio de cadastrado específico disponibilizado no sistema. 

§ 2º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a assinatura eletrônica 

deverá ser providenciada no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual prazo, 

por despacho do relator. 

§ 3º Vencido o prazo sem apresentação da procuração ou de pedido de 

prorrogação, o Advogado será automaticamente desvinculado do respectivo 

processo pelo sistema, e os autos serão encaminhados ao relator para ciência e 

adoção das providências cabíveis em relação aos atos praticados sem procuração. 

Art. 5º Confirmado o cadastramento pelo sistema: 

I – o Advogado tem direito de acessar os autos de processo eletrônico, 

ressalvados os processos mencionados no art. 7º e observado o disposto no § 1º 

deste artigo; 

II – o titular ou procurador da unidade jurisdicionada, o responsável no 

processo e o procurador constituído, cadastrados na forma do art. 3º, têm o direito 

de: 

a) acessar os autos de processos a que estejam vinculados; 

b) ter vista pelo prazo estabelecido para se manifestar nos autos. 

§ 1º O acesso de Advogado aos autos de processo eletrônico sem ato 

decisório será permitido após autorização do Relator ou de seu substituto, em 

requerimento disponibilizado no sistema. 

§ 2º O acesso aos autos de processo eletrônico pelo titular ou procurador 

da unidade jurisdicionada, pelo responsável no processo e pelo procurador 

constituído independe de requerimento e autorização. 

Art. 6º A vista dos autos pelas pessoas indicadas no inciso II do artigo 

anterior no prazo estabelecido para responder diligência e para atendimento de 

citação e audiência implicará no bloqueio do processo até a apresentação da 
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resposta à diligência, à citação e à audiência, ficando vedada a prática de ato 

processual pelo Relator, pelas unidades de controle ou pelo Ministério Público junto 

ao Tribunal. 

Parágrafo único. A regra do caput não impede a recepção de documento 

no Tribunal a pedido do procurador, do titular da unidade jurisdicionada e do 

responsável, bem como o fornecimento de cópia e a vista dos autos com fundamento 

na Lei Federal n. 12.527/2011 e na forma estabelecida na Resolução n. TC-71/2012. 

Art. 7º São de acesso restrito ao titular e procurador da unidade 

jurisdicionada, ao responsável e seus respectivos procuradores e aos usuários 

internos com perfil específico, os autos de processo: 

I – de aposentadoria por invalidez; 

II - que contenham informações pessoais e informações classificadas 

como sigilosas pelas unidades fiscalizadas; 

III – de denúncia e representação antes da decisão de admissibilidade 

responsável; 

§ 1º São de acesso restrito aos usuários internos com perfil específico os 

processos eletrônicos incluídos na pauta da sessão. 

§ 2º O Relator poderá, mediante despacho fundamentado, determinar 

restrição de acesso a autos de processo eletrônico quando o acesso irrestrito 

comprometer a fiscalização em andamento. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis, 14 de dezembro de 2012. 

Cesar Filomeno Fontes 

Presidente 

Este texto não substitui o publicado no DOTC-e de 19.12.2012 
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ANEXO II - RESOLUÇÃO N. TC-60/2011 
 

Regulamenta o processo eletrônico no âmbito 

do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 
atribuições constitucionais previstas no art. 59 da Constituição do Estado, e 
considerando a competência que lhe foi atribuída pelo arts. 3º e 4º da Lei 
Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000, e pelo art. 306 da Resolução TC. 
Nº 06/2001; 
 
Considerando a conveniência e oportunidade da utilização dos meios de tecnologia 
da informação disponíveis, visando conferir maior agilidade, eficiência, economia e 
transparência às ações e serviços prestados pelo Tribunal de Contas e aprimorar o 
exercício do controle externo de sua competência; 
 
Considerando a necessidade de adequação das normas aos procedimentos inerentes 
ao processo eletrônico, tendo em vista as iniciativas em curso para sua implantação 
no âmbito do Tribunal de Contas; 
 
Considerando que os documentos em meio eletrônico produzidos com a utilização de 
processo de certificação presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na 
forma do art. 219 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 
 
Considerando a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei nº 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º O Tribunal de Contas poderá constituir processo exclusivamente em meio 
eletrônico para desempenho das atribuições de controle externo relativas à 
fiscalização, apreciação e julgamento das matérias de sua competência, sem 
tramitação em meio físico. 
Parágrafo único. O processo eletrônico poderá ser adotado para o exercício da função 
administrativa. 
 
CAPÍTULO I 
DO PROCESSO ELETRÔNICO 
 
Art. 2º Para os fins desta Resolução, processo eletrônico é o conjunto de arquivos 
eletrônicos compostos de peças, documentos e atos processuais que tramitam por 
meio eletrônico, desde a sua constituição até a conclusão, incluindo, dentre outros 
documentos: 
I - os decorrentes de inserção de dados nos sistemas corporativos do Tribunal; 
II - os digitalizados; 
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III - os produzidos e inseridos no processo durante a fase instrutiva, de julgamento, de 
publicidade e de controle de prazos. 
§1º Para os fins desta Resolução considera-se documento digitalizado o documento 
preexistente em meio físico convertido em documento eletrônico por meio de 
softwares específicos, mantendo as características originais quando da sua 
visualização. 
§2º As certificações digitais aceitas pelo Tribunal de Contas serão definidas em ato do 
Presidente do Tribunal. 
  
computadores, priorizando a padronização e o registro dos atos. 
 
Art. 4º O processo eletrônico deve observar os seguintes requisitos: 
I – ser formado de maneira cronológica e sequencial, com numeração contínua, não 
cabendo o desdobramento em volumes; 
II – possibilitar a consulta a conjuntos segregados de peças processuais; 
III – permitir a vinculação entre processos e a consulta a partir de qualquer deles; 
IV – permitir a inserção de documentos digitalizados, com autenticação 
garantida mediante assinatura eletrônica ou na forma prevista no § 3º do art. 17. 
§1º Na autuação será gerado capeamento eletrônico padronizado, contendo, 
pelos menos, os seguintes elementos: 
a) data da autuação; 
b) nome do responsável e do interessado, conforme o caso; 
c) identificação da unidade gestora; 
d) identificação do tipo de processo; 
e) número do processo; 
f) nome do procurador, se existente; 
g) nome do relator; 
h) espécie de processo; 
i) assunto. 
§ 2º Os padrões de formato e tamanho dos documentos digitalizados serão definidos 
em ato do Presidente. 
 
CAPÍTULO I 
DA FORMAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO 
  
Art. 5º O processo eletrônico será formado a partir da autuação eletrônica de 
documentos enviados pelos jurisdicionados e resultantes do envio de dados e 
informações recebidos pelo Tribunal de Contas por meio dos seus sistemas 
corporativos, de documentos digitalizados e de documentos produzidos 
eletronicamente 
e inseridos pelo Tribunal. 
 
Art. 6º O processo eletrônico será formado a partir da autuação eletrônica dos 
documentos mencionados no artigo 2º desta Resolução. 
§1º Os documentos originais apresentados em meio físico por responsáveis 
e interessados, bem como por seus procuradores constituídos nos autos, serão 
convertidos em eletrônicos através de digitalização, assinados eletronicamente por 
servidor do Tribunal e devolvidos aos autores. 
§2º Os originais dos documentos digitalizados: 
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a) pelo responsável, interessado ou unidade gestora, deverão ser preservados até 
o trânsito em julgado da decisão ou, quando admitida, até o final do prazo para 
interposição de revisão; 
b) pelo Tribunal e devolvidos ao responsável, interessado ou unidade gestora, 
deverão ser preservados até o trânsito em julgado da decisão ou, quando admitida, 
até o final do prazo para interposição de revisão; 
c) pelo Tribunal e neste mantidos, deverão ser preservados pelo prazo de 
descarte previsto na Tabela de Temporalidade. 
Vide Resolução N. TC-15/2004, que institui a Tabela de Temporalidade Documental 
do Tribunal de Contas 
 
Art. 7º Os documentos e processos em tramitação em meio físico poderão ser 
convertidos em meio eletrônico, mediante digitalização, e juntados ou apensados ao 
processo eletrônico mediante assinatura eletrônica. 
Parágrafo único. Os documentos digitalizados pelo Tribunal e inseridos no processo 
terão assinatura eletrônica do servidor responsável. 
  
Art. 8º Os documentos produzidos em meio eletrônico no Tribunal de Contas, em 
qualquer etapa do processo, serão inseridos nos autos por meio de assinatura 
eletrônica. 
 
Art. 9º O apensamento de processo em papel a autos eletrônicos deve ser precedido 
da conversão para meio eletrônico, mediante digitalização dos autos, com 
autenticação garantida por assinatura eletrônica. 
 
Art. 10. O apensamento de processo, o desapensamento, o pedido de juntada de 
documentos e o desentranhamento de peça processual dos autos eletrônicos serão 
realizados: 
I – mediante requerimento do responsável ou interessado ou de unidade do Tribunal, 
com autorização Relator; 
II – por determinação do Presidente ou do Relator nos respectivos processos de sua 
competência. 
Parágrafo único. A autorização do apensamento, do desapensamento, do pedido de 
juntada e do desentranhamento de peças no processo eletrônico implicam registro 
eletrônico. 
 
Art. 11. Os objetos e documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido 
ao formato ou natureza deverão ser apresentados pelo responsável ou interessado ao 
Setor de Protocolo do Tribunal. 
§1º Na hipótese do caput, os objetos e documentos podem ser convertidos em 
arquivo eletrônico por meios alternativos, tais como captura de vídeo, imagem 
fotográfica ou áudio, de modo a viabilizar a inserção deles nos autos eletrônicos. 
§2º No caso do § 1º os arquivos gerados constituirão anexos eletrônicos do processo. 
  
Art. 12. Os documentos digitalizados pelo interessado ou responsável que se 
mostrarem ilegíveis deverão ser apresentados ao Setor de Protocolo do Tribunal no 
prazo de até 10 (dez) dias contados do envio de solicitações eletrônica comunicando 
o fato. 
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Art. 13. Nos casos dos arts. 11 e 12 em que seja inviável a inserção nos autos 
eletrônicos, os objetos e documentos, em caráter excepcional, serão identificados 
como anexo em meio físico vinculado ao respectivo processo, com descarte ou 
devolução à unidade gestora após o trânsito em julgado. 
 
Art. 14. Caso verifique irregularidade na formação do processo que impeça ou dificulte 
sua análise, o Relator poderá abrir prazo de 5 (cinco) dias ao responsável ou 
interessado para que promova as correções necessárias. 
 
CAPÍTULO III 
REQUISITOS DE SEGURANÇA E VALIDADE 
 
Art. 15. Os autos dos processos eletrônicos terão sua integridade protegida por meio 
de sistemas de segurança e serão armazenados em meio que garanta a preservação. 
 
Art. 16. A autenticidade e a integridade dos atos e peças processuais serão 
garantidas mediante assinatura eletrônica. 
 
Art. 17. A identificação inequívoca do signatário no processo eletrônico do Tribunal de 
Contas será assegurada mediante assinatura eletrônica baseada em certificado 
digital, com uso de cartão e senha pessoais. 
  
§1º Para fins desta Resolução, considera-se assinatura eletrônica a assinatura digital 
baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na 
forma de lei específica. 
§2º É permitida a aposição de mais de uma assinatura digital em um documento. 
§3º A identificação do signatário no processo eletrônico do Tribunal de Contas será 
assegurada, ainda, pela utilização de login e senha fornecidos ao usuário previamente 
cadastrado. 
§4º O login e a senha de acesso à solução de tecnologia da informação são de uso 
pessoal e intransferíveis, sendo de responsabilidade do titular sua guarda e sigilo. 
 
Art. 18. Os atos processuais realizados e os documentos eletrônicos produzidos no 
Tribunal de Contas e inseridos no processo terão garantia de autoria, autenticidade e 
integridade, mediante utilização de assinatura baseada em certificado digital, de uso 
pessoal e intransferível, emitido por autoridade certificadora credenciada à 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
Parágrafo único. Os documentos produzidos eletronicamente e os documentos 
digitalizados, juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu 
signatário, serão considerados originais para todos os efeitos legais, respondendo os 
responsáveis na forma da lei. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ATOS PROCESSUAIS 
 
Art. 19. O Tribunal de Contas utilizará o Diário Oficial Eletrônico para comunicações 
em geral. 
  
§1º As citações e as audiências serão feitas na forma do art. 37 da Lei Complementar 
nº 202/2000. 
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§2º As citações e as audiências poderão ser feitas por meio eletrônico desde que 
fiquem assegurados aos signatários o recebimento pessoal e o acesso à integra dos 
autos. 
§3º As diligências e notificações de despachos e decisões serão feitas, 
preferencialmente, por meio eletrônico, desde que a íntegra do processo 
correspondente seja acessível aos responsáveis ou interessados, hipótese em que 
serão consideradas vista pessoal para todos os efeitos legais. 
§4º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a 
realização de diligência ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados 
segundo as regras ordinárias, imprimindo-se o documento para remessa ao 
destinatário. 
§5º A solicitação de juntada de documentos, as respostas de diligências, as 
alegações de defesas e as justificativas serão encaminhadas ao Tribunal por meio 
eletrônico ou por documento apresentado no Setor de Protocolo, que será digitalizado 
e inserido no processo mediante assinatura eletrônica de servidor do Tribunal. 
§6º Será fornecido, pelo sistema, recibo eletrônico dos atos processuais praticados 
pelos responsáveis, interessados e seus procuradores, contendo informações 
relativas à data e hora da prática do ato, à sua natureza, à identificação do processo e 
às particularidades de cada arquivo eletrônico enviado quando for o caso. 
§7º O documento original deve conter a assinatura do seu autor antes da 
digitalização, quando não contiver assinatura eletrônica. 
§8º Quando o responsável ou interessado constituir Advogado nos autos, as 
notificações poderão ser feitas exclusivamente ao procurador por meio do Diário 
Oficial Eletrônico do Tribunal. 
  
DOS PRAZOS 
 
Art. 20. Os atos processuais dos responsáveis e interessados e seus procuradores 
consideram-se realizados no dia e na hora de seu recebimento no Tribunal. 
§1º No caso de diligências e notificações publicadas no Diário Oficial Eletrônico com 
prazo para providências pelo responsável, pelo interessado ou pela unidade gestora, 
este terá início no primeiro dia útil que seguir à data da publicação. 
§2º As peças de recursos, as alegações de defesa, justificativas e respostas de 
diligências e outros atos processuais enviadas para atender a prazo processual serão 
consideradas tempestivas quando recebidas até as vinte e quatro horas do seu último 
dia, considerada a hora legal de Brasília. 
§3º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a indisponibilidade técnica dos 
sistemas do Tribunal, por este certificada, implica prorrogação automática do término 
do prazo para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 
§4º Nos casos de indisponibilidade do sistema ou comprovada impossibilidade técnica 
e havendo risco de perecimento de direito será permitido o encaminhamento de 
petições e a prática de outros atos processuais em meio físico. 
 
 
CAPÍTULO VI 
DA VISTA AOS AUTOS 
 
Art. 21. A vista aos autos de processos eletrônicos poderá ser realizada pelo 
responsável, interessado ou seus procuradores, por meio do sítio eletrônico do 
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Tribunal na Internet, desde que devidamente habilitado no Tribunal, conforme 
regulamento específico. 
  
§1° O titular da unidade gestora poderá credenciar agentes públicos para vista dos 
autos, por meio do sítio eletrônico do Tribunal na Internet, mediante uso de senha ou 
certificação digital. 
§2° Será mantido registro eletrônico dos acessos ao conteúdo dos autos de processo 
eletrônico, devendo constar a identificação do usuário, data e hora. 
§3º O uso inadequado do sistema que venha a causar prejuízo a terceiros ou à 
atividade de controle externo importará bloqueio do cadastro do usuário. 
§4º O Tribunal poderá restringir o acesso público ao processo ou a seus dados 
quando puder ferir direitos pessoais ou prejudicar a instrução do processo. 
 
 
CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 22. A área de tecnologia da informação do Tribunal assegurará os meios de 
recuperação, em casos de perda de informação, e preservação integral dos 
documentos e processos eletrônicos, incluindo cópias de segurança. 
Parágrafo único. A disponibilização de documentos e processos eletrônicos para 
consultas obedecerá os prazos estabelecidos na Tabela de Temporalidade, sem 
prejuízo da posterior manutenção em arquivos eletrônicos. 
Vide Resolução N. TC-15/2004, que institui a Tabela de Temporalidade Documental 
do Tribunal de Contas 
 
Art. 23. Nos processos em tramitação em meio físico, é admitida a juntada, mediante 
impressão, de votos, deliberações monocráticas ou colegiadas e demais atos 
processuais produzidos em meio eletrônico e registrados em arquivo eletrônico 
inviolável e com assinatura eletrônica. 
  
Art. 24. Os processos em tramitação na data de implantação do correspondente 
processo eletrônico poderão continuar a tramitar em autos físicos, permitida a 
conversão para meio eletrônico, mediante digitalização integral dos autos, autorizada 
pelo Relator ou pelo Presidente do Tribunal, observadas as normas desta Resolução. 
Parágrafo único. A conversão deverá ser certificada nos autos eletrônicos e nos 
físicos, que deverão ser preservados pelo prazo de descarte previsto na Tabela de 
Temporalidade. 
 
Art. 25. O processo em meio físico já encerrado pode ser digitalizado e conservado 
em meio eletrônico, permitida a devolução à origem ou o descarte conforme previsto 
na Tabela de Temporalidade. 
Vide Resolução N. TC-15/2004, que institui a Tabela de Temporalidade Documental 
do Tribunal de Contas 
 
Art. 26. As unidades competentes da estrutura organizacional do Tribunal atuarão de 
forma conjunta e harmônica para prover a contínua atualização tecnológica 
necessária à implantação e manutenção plena, efetiva e eficiente dos serviços 
previstos nesta Resolução. 
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Art. 27. A implantação do processo eletrônico de controle externo no Tribunal de 
Contas será gradativa e autorizada por ato do Presidente. 
Parágrafo único. Ato do Presidente disciplinará a implantação do processo eletrônico 
nas unidades administrativas do Tribunal. 
 
Art. 28. Fica o Presidente autorizado a expedir os atos necessários à 
operacionalização desta Resolução e a dirimir os casos omissos. 
  
Art. 29. O Tribunal regulamentará, por ato do Presidente, sistema de peticionamento 
eletrônico. 
Art. 30. É livre a consulta, no sítio do Tribunal, aos registros de tramitação e aos atos 
decisórios proferidos pelo Tribunal em processos eletrônicos. 
Art. 31. O disposto nos arts. 8º e 9º, caput e §§ 1º e 2º, da Resolução n. TC  
09/2002, de 11 de setembro de 2002, não se aplica ao processo eletrônico. Art. 32. 
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. Florianópolis, em 19 de 
dezembro de 2011. 
 
 
PRESIDENTE Luiz Roberto Herbst 
RELATOR Salomão Ribas Junior 
César Filomeno Fontes 
Wilson Rogério Wan-Dall 
Adircélio de Moraes Ferreira Junior 
Sabrina Nunes Iocken 
(art. 86, § 2º, da LC n. 202/2000) 
  
FUI PRESENTE  
MAURO ANDRÉ FLORES PEDROZO 
Procurador-Geral do Ministério Público 
junto ao TCE/SC 
 
 
Este texto não substitui o publicado no DOTC-e de 2.13.2012. 
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ANEXO III - LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 

 

Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil; e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 

capítulo I 

 

da informatização do processo judicial 

 

Art. 1o  O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e 

transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. 

 

§ 1o  Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como 

aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. 

 

§ 2o  Para o disposto nesta Lei, considera-se: 

 

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; 

 

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de 

comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; 

 

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: 

 

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, 

na forma de lei específica; 
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b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. 

 

Art. 2o  O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico 

serão  admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo 

obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos 

respectivos. 

 

§ 1o  O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja 

assegurada a adequada identificação presencial do interessado. 

 

§ 2o  Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, 

a identificação e a autenticidade de suas comunicações. 

 

§ 3o  Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto 

neste artigo. 

 

Art. 3o  Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio 

ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 

 

Parágrafo único.  Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão 

consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. 

 

capítulo II 

 

da comunicação eletrônica dos atos processuais 

 

Art. 4o  Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede 

mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a 

eles subordinados, bem como comunicações em geral. 

 

§ 1o  O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente 

com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. 
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§ 2o  A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, 

para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 

 

§ 3o  Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação no Diário da Justiça eletrônico. 

 

§ 4o  Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da 

publicação. 

 

§ 5o  A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato 

administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. 

 

Art. 5o  As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na 

forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 

 

§ 1o  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica 

ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 

 

§ 2o  Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação 

será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

 

§ 3o  A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos 

contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente 

realizada na data do término desse prazo. 

 

§ 4o  Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, 

comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o 

deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. 

 

§ 5o  Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a 

quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o 
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ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado 

pelo juiz. 

 

§ 6o  As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas 

pessoais para todos os efeitos legais. 

 

Art. 6o  Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda 

Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio 

eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. 

 

Art. 7o  As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações 

oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais 

Poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. 

 

capítulo IIi 

 

do processo eletrônico 

 

Art. 8o  Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de 

ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede 

mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. 

 

Parágrafo único.  Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente 

na forma estabelecida nesta Lei. 

 

Art. 9o  No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda 

Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. 

 

§ 1o  As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo 

correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 
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§ 2o  Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, 

intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, 

digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído. 

 

Art. 10.  A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em 

geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos 

advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, 

situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de 

protocolo. 

 

§ 1o  Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição 

eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último 

dia. 

 

§ 2o  No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo 

técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do 

problema. 

 

§ 3o  Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede 

mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças processuais. 

 

Art. 11.  Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com 

garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais 

para todos os efeitos legais. 

 

§ 1o  Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e 

seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades 

policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou 

durante o processo de digitalização. 

 

§ 2o  A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei 

processual em vigor. 
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§ 3o  Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2o deste artigo, deverão ser 

preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final 

do prazo para interposição de ação rescisória. 

 

§ 4o  (VETADO) 

 

§ 5o  Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por 

motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias 

contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o 

trânsito em julgado. 

 

§ 6o  Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente estarão disponíveis para 

acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais e para o Ministério Público, 

respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça. 

 

Art. 12.  A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio 

eletrônico. 

 

§ 1o  Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de 

acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo dispensada 

a formação de autos suplementares. 

 

§ 2o  Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância 

superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na 

forma dos arts. 166 a 168 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, ainda 

que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. 

 

§ 3o  No caso do § 2o deste artigo, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará os autores ou a 

origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a hipótese de existir segredo 

de justiça, a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das 

peças e das respectivas assinaturas digitais. 

 

§ 4o  Feita a autuação na forma estabelecida no § 2o deste artigo, o processo seguirá a tramitação 

legalmente estabelecida para os processos físicos. 
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§ 5o  A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação ou já arquivados, será precedida de 

publicação de editais de intimações ou da intimação pessoal das partes e de seus procuradores, para 

que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, se manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente 

a guarda de algum dos documentos originais. 

 

Art. 13.  O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o 

envio de dados e de documentos necessários à instrução do processo. 

 

§ 1o  Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre outros existentes ou que 

venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionárias de serviço público ou empresas 

privadas, os que contenham informações indispensáveis ao exercício da função judicante. 

 

§ 2o  O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer meio tecnológico disponível, 

preferentemente o de menor custo, considerada sua eficiência. 

 

§ 3o  (VETADO) 

 

capítulo iv 

 

disposições gerais e finais 

 

Art. 14.  Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, 

preferencialmente, programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede 

mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização. 

 

Parágrafo único.  Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrência de prevenção, 

litispendência e coisa julgada. 

 

Art. 15.  Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao 

distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou 

jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal. 
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Parágrafo único.  Da mesma forma, as peças de acusação criminais deverão ser instruídas pelos 

membros do Ministério Público ou pelas autoridades policiais com os números de registros dos 

acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver. 

 

Art. 16.  Os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados 

e armazenados em meio totalmente eletrônico. 

 

Art. 17.  (VETADO) 

 

Art. 18.  Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas 

respectivas competências. 

 

Art. 19.  Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletrônico até a data de 

publicação desta Lei, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo para as 

partes. 

 

Art. 20.  A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

        "Art. 38.  ........................................................................... 

 

        Parágrafo único.  A procuração pode ser assinada digitalmente com base em certificado emitido 

por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei específica." (NR) 

 

        "Art. 154.  ........................................................................ 

 

        Parágrafo único.  (Vetado). (VETADO) 

 

        § 2o  Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e 

assinados por meio eletrônico, na forma da lei." (NR) 



27 
 

 

        "Art. 164.  ....................................................................... 

 

        Parágrafo único.  A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita 

eletronicamente, na forma da lei." (NR) 

 

        "Art. 169.  ....................................................................... 

 

        § 1o  É vedado usar abreviaturas. 

 

        § 2o  Quando se tratar de processo total ou parcialmente eletrônico, os atos processuais 

praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital 

em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado 

digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. 

 

        § 3o  No caso do § 2o deste artigo, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas 

oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, 

registrando-se a alegação e a decisão no termo." (NR) 

 

        "Art. 202.  ..................................................................... 

 

        ..................................................................................... 

 

        § 3o  A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico, 

situação em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei." (NR) 

 

        "Art. 221.  .................................................................... 

 

        .................................................................................... 
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        IV - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria." (NR) 

 

        "Art. 237.  .................................................................... 

 

        Parágrafo único.  As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei 

própria." (NR) 

 

        "Art. 365.  ................................................................... 

 

        ................................................................................... 

 

        V - os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, desde que atestado pelo seu 

emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem; 

 

        VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados 

aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas 

procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a 

alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. 

 

        § 1o  Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso VI do caput deste artigo, 

deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória. 

 

        § 2o  Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à 

instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria." (NR) 

 

        "Art. 399.  ................................................................ 

 

        § 1o  Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) 

dias, certidões ou reproduções fotográficas das peças indicadas pelas partes ou de ofício; findo o 

prazo, devolverá os autos à repartição de origem. 
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        § 2o  As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico 

conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou do documento digitalizado." (NR) 

 

        "Art. 417.  ............................................................... 

 

        § 1o  O depoimento será passado para a versão datilográfica quando houver recurso da sentença 

ou noutros casos, quando o juiz o determinar, de ofício ou a requerimento da parte. 

 

        § 2o  Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 169 

desta Lei." (NR) 

 

        "Art. 457.  ............................................................. 

 

        ............................................................................. 

 

        § 4o  Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 169 

desta Lei." (NR) 

 

        "Art. 556.  ............................................................ 

 

        Parágrafo único.  Os votos, acórdãos e demais atos processuais podem ser registrados em arquivo 

eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada 

aos autos do processo quando este não for eletrônico." (NR) 

 

Art. 21.  (VETADO) 

 

Art. 22.  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa)  dias depois de sua publicação. 

 

Brasília,  19  de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2006 

 


