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Parte
Informações gerais
O que é e-TCESP?
O e-TCESP é o sistema de processo eletrônico (ou processo virtual) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem como objetivo
principal a tramitação processual de forma eletrônica, eliminando sensivelmente a utilização de papel, proporcionando celeridade,
transparência e acessibilidade na tramitação e apreciação dos processos sob a responsabilidade da Corte de Contas. Facilitando, assim, o
intercâmbio de dados e informações entre as demais instituições públicas e privadas, com as quais o TCESP se relaciona.
Objetivos
Alcançar e envolver o cidadão e os jurisdicionados de forma mais eficiente;
Promover o incremento na produtividade dos servidores envolvidos;
Propiciar a melhoria na eficiência das atividades jurisdicionais e, consequentemente, uma maior racionalização dos serviços de sua
competência;
Transparência das decisões aos órgãos jurisdicionados e ao cidadão.
Requisitos para uso do sistema
O sistema é acessível pela Internet, desta forma, o usuário deve ter acesso à rede mundial para utilizá-lo;
Para uma melhor experiência no uso do sistema, recomenda-se a utilização do navegador Mozilla Firefox, versão 6.0 ou superior;
No caso de utilizar o navegador Microsoft Internet Explorer, recomenda-se a versão 7.0 ou superior;
Leitor de arquivos no formato PDF: Adobe Acrobat Reader;
Todos os arquivos a serem juntados devem ser assinados digitalmente utilizando-se um certificado digital do tipo A3 emitido por uma
Autoridade Certificadora vinculada ao sistema ICP-Brasil;
Para a utilização do aplicativo de assinatura digital online, é necessário que o computador tenha o Java Virtual Machine (JVM)
instalado.
Funcionalidades
As partes podem utilizar o sistema e-TCESP, para:
Cadastrar-se online através do uso de certificado digital;
Acessar os respectivos processos na íntegra;
Tomar ciência das notificações e intimações expedidas nos processos;
Habilitar um advogado/procurador jurídico padrão;
Definir um endereço de e-mail;
Habilitar a funcionalidade de notificação e intimação online;
Alterar a senha de acesso;
Peticionar.
Como se cadastrar?
Os interessados poderão se cadastrar de duas formas:
Online, através de certificação digital na opção "Cadastro - Partes (online)" na página principal do sistema, conforme Comunicado
GP 02/2013 ou
Protocolando pessoalmente uma "Representação", comparecendo em uma unidade protocoladora, esta providenciará a autuação
do processo junto com o respectivo cadastro do representante.
IMPORTANTE: a senha de acesso ao sistema será encaminhado, exclusivamente, ao endereço de e-mail informado no ato do
cadastramento.
Cadastro - Partes(online)
1. Para a parte efetuar cadastro através do certificado digital:
Acesse o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) em:
http://www.tce.sp.gov.br
Ao entrar, clique no ícone do sistema e-TCESP disponível na página inicial.

Acesse diretamente o sistema e-TCESP no seguinte endereço:
http://e-processo.tce.sp.gov.br
2. Clique no link "Cadastro - Partes (online)"

3. Verifique se o seu certificado digital está corretamente conectado ao computador e operacional, antes de prosseguir.
4. Clique no link "Acessar o formulário de cadastro utilizando Certificado Digital" e forneça a senha do certificado.
5. Preencha as informações solicitadas no Formulário de cadastro
Passo 1

Passo 2 - Permitir a execução do Applet Java
O sistema poderá emitir aviso de segurança solicitando uma confirmação do usuário para prosseguir com a assinatura.
Aviso de Segurança:
O sistema informará que não é possível verificar a assinatura digital do aplicativo
br.jus.cnj.projudi.gui.interno.AssinadorInternoUI;
O usuário deverá autorizar a execução do aplicativo clicando em "Executar" ou "Sim", conforme a tela
recebida.

Passo 3

6. Clique em "Assinar" para abrir o aplicativo de assinatura digital de documentos. Caso você não esteja visualizando o botão conforme
a imagem acima, certifique-se de que o Java está corretamente instalado em seu computador.

No aplicativo de assinatura, marque a opção "selecione seu Certificado Digital em Token/Smartcard" e verifique se consta o
respectivo NOME:CPF/CNPJ. Em caso negativo, certifique-se de que o token/smartcard esteja corretamente conectado ao
computador e clique em Atualizar.
Para finalizar, clique em Assinar e informe a senha (PIN) do certificado digital.
7. Após a verificação dos dados, será enviado uma mensagem para o endereço de e-mail cadastrado com os procedimentos de
acesso.
Acesso ao sistema
1. Para acessar o sistema:
Acesse o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) em:
http://www.tce.sp.gov.br
Ao entrar, clique no ícone do sistema e-TCESP disponível na página inicial.
Acesse diretamente o sistema e-TCESP no seguinte endereço:
http://e-processo.tce.sp.gov.br
1. Clique no link "Consulta - Parte em processo"

1. Informe o tipo (CPF ou CNPJ) e o número do documento
2. Informe sua senha de acesso.

Esqueci minha senha
Caso tenha esquecido a sua senha de acesso:
Clique no link "Esqueci minha senha" na tela de acesso das Partes ao sistema ("Consulta - Parte em Processo")
Informe os dados solicitados

Uma nova senha de acesso será gerada e enviada para o endereço de e-mail cadastrado.

Sistema
Página Inicial

Processos

Os itens deste menu permitem a busca por processos no sistema.
Enviar Petição Inicial: permite o cadastramento de um novo processo
Em Tramitação: permite acessar a listagem dos processos em tramitação no sistema, em que o usuário consta como parte.

Arquivados: permite acessar a listagem dos processos em que o usuário consta como parte e que foram arquivados.

Ativos sem Advogado ou Procurador: permite acessar a listagem dos processos ativos do usuário que não possuem
representantes legais habilitados.

Buscar: permite a busca por parâmetros, a saber:
Número do processo: informe o número completo do processo procurado;
Nome do Interessado: informe partes ou o nome completo da Parte;
Tipo de Interessado: especifique como a Parte está enquadrada no processo;

Tipo de Interessado: especifique como a Parte está enquadrada no processo;
Gabinete: permite filtrar por Gabinete de Conselheiro;
Objeto (Matéria): permite filtrar pelo objeto do processo;
Fase Processual: permite filtrar pela fase atual do proceso;
Assunto/Classe: permite filtrar por assuntos/classes cadastrados no processo. Para isso:
Clique em "Buscar na Árvore" e expanda (clicando no ícone [+]) os itens até obter o assunto/classe de interesse. Clique
nele para selecioná-lo;
Clique no botão [Confirmar];
Clique no botão com as setas para baixo para incluí-lo na busca;
A opção "inclusive subitens" irá considerar os assuntos/classes abaixo do item selecionado na árvore para a busca;
Para remover assunto(s)/classe(s) selecionado(s) na busca, clique na(s) caixa(s) de seleção correspondente(s) (última
coluna) e clique em "Excluir Selecionados".
Status Processual: permite selecionar apenas os processos ativos, sobrestados ou arquivados;
Caráter Sigiloso: permite filtrar pela característica;
Âmbito: permite filtrar pelo âmbito (estadual ou municipal);
Situação do Processo: permite filtrar pela situação do processo;
Data Inicial de Autuação e Data Final de Autuação: permite definir um período para a pesquisa por data de autuação;
Protocolo Juntada: permite pesquisar pelo número de protocolo de juntada de documentos;
Data informada: permite pesquisar pela "Data do fato", informada no cadastro do processo;
Origem: permite filtrar pelo responsável pelo cadastramento do processo (Advogado, Parte, DF ou Unidade Protocoladora);
Texto em "Resumo do Objeto" (mínimo 3 caracteres): permite filtrar por alguma parte do texto inserido no resumo do objeto com no
mínimo três caracteres.

A partir da listagem obtida, é possível:
Acessar o processo na íntegra clicando no respectivo número do processo;
Peticionar/Juntar ou Peticionar em lote. Para peticionar em lote:
Selecione os processos, marcando as caixas de seleção (primeira coluna) correspondentes;
Clique no botão "Peticionar em Lote" e siga os procedimentos de Peticionar/Juntar .

OU

(*) Comunicações

Novas: permite realizar a busca por novas comunicações expedidas para a parte, utilizando os seguintes filtros:
Número do processo;
Data de postagem (inicial e/ou final).

Já Lidas: permite realizar a busca por comunicações expedidas e lidas pela parte, utilizando os seguintes filtros:
Número do processo;
Data de postagem (inicial e/ou final).

Notificações/Intimações

Novas (Aguardando Leitura): permite realizar a busca por novas notificações/intimações, utilizando os seguintes filtros:
Número do processo;
Data de postagem (inicial e/ou final).
Existindo notificações/intimações nas condições informadas, elas podem ser acessadas, clicando-se no link "Visualizar"
correspondente. Nesta listagem também é possível acessar os dados do processo clicando-se no número do processo.

Já Lidas e Sem Prazo para Cumprimento: permite a busca por notificações/intimações já lidas e que não requerem cumprimento,
utilizando os seguintes filtros:
Número do processo;
Data de postagem (inicial e/ou final).
Existindo notificações/intimações nas condições informadas, elas podem ser acessadas, clicando-se no link "Visualizar"
correspondente. Nesta listagem também é possível acessar os dados do processo clicando-se no número do processo.

Lidas e Com Prazo Decorrendo: permite a busca por notificações/intimações já lidas e com prazo para cumprimento, utilizando os
seguintes filtros:
Número do processo;
Data de postagem (inicial e/ou final).
Existindo notificações/intimações nas condições informadas, elas podem ser acessadas, clicando-se no link "Visualizar"
correspondente. Nesta listagem também é possível acessar os dados do processo clicando-se no número do processo.

Já Cumpridas: permite a busca por notificações/intimações que já foram cumpridas, utilizando os seguintes filtros:
Número do processo;
Data de postagem (inicial e/ou final).
Existindo notificações/intimações nas condições informadas, elas podem ser acessadas, clicando-se no link "Visualizar"
correspondente. Nesta listagem também é possível acessar os dados do processo clicando-se no número do processo.

Outros

Interação com o Sistema: permite definir se o usuário deseja receber avisos por e-mail.
Deseja receber notificação online?: respondendo "Sim" fará com que um e-mail de alerta seja enviado quando uma notificação for
expedida para a parte;
Deseja receber notificação/intimação online?: respondendo "Sim" fará com que um e-mail de alerta seja enviado quando uma
notificação/intimação for expedida para a parte;
Deseja receber e-mails de aviso?: respondendo "Sim" fará com que e-mails de avisos sejam enviados para a parte;
Digite o seu e-mail:: informe um endereço de e-mail válido para onde serão encaminhados as mensagens dos itens anteriores.

Mudar Senha: permite alteração de senha.

Adicionar Advogado/Procurador Padrão: permite definir o(s) advogado(s)/procurador(es) padrão, que será(ão) automaticamente
habilitado(s) nos novos processos em que o usuário figurar como parte.

1. Informe os dados (número, tipo e UF) da OAB e clique em "Acrescentar Advogado";
2. Após confirmar os dados do Advogado/Procurador clique em "Finalizar" para concluir o procedimento.
Obs: a opção N indica uma OAB em situação Normal, ou seja, que não é complementar. As outras opções são
A: Suplementar
B: Transferida
D: Defensor Público
E: Estagiário
P: Procurador
Listar/Desabilitar Advogado/Procurador Padrão: permite acessar a lista do(s) advogado(s)/procurador(es) padrão e também
remover algum(ns) dele(s).

↑ Topo

Cadastro de processo .
Objetivo:
A partir desta funcionalidade é feito o cadastramento de um novo processo no sistema e-TCESP.

Procedimento:
Cadastramento
Selecionar a opção "Enviar Petição Inicial" no item "Processos" para iniciar o cadastramento.

Passo 1 - Preencher informações processuais

Neste passo são cadastrados:
Assuntos: deverá ser especificado preenchendo seu código ou clicando em "Buscar na Árvore" selecionando o assunto desejado
entre:
Administração Pública: assunto principal (matéria);
Exercício: assunto complementar e
Município: assunto complementar;

Após a seleção do assunto, clique no botão com a seta direcionada para baixo para efetivar sua inclusão. Podem ser inseridos quantos
assuntos forem necessários repetindo-se o procedimento, sendo que é obrigatório a inclusão de pelo menos um assunto principal. Para
excluir um assunto já incluído, marque o respectivo botão de seleção localizado à direita do assunto e clique em "Excluir Selecionados".

Classe: deverá ser especificada preenchendo seu código ou clicando no "Buscar na Árvore" selecionando a classe desejada em
"Expedientes" (no caso de uma "Representação" selecione "(Instrução de) Representação (B28)");

Valor estimado: valor estimado do processo (opcional).

Passo 2 - Informar data do fato
Define a data de interesse relativa ao objeto do processo (exemplo: no caso de uma "Representação contra Edital", deve ser informada a
data de abertura das propostas da licitação).
Data: Campo para preenchimento da data do fato. Clique no ícone do calendário para escolher a data.

Passo 3 - Inserir informações das partes
Permite o cadastramento da parte (órgão/entidade), além dos advogados/procuradores quando pertinente. A informação do interessado
estará preenchida com os dados do usuário logado.
IMPORTANTE: além do procedimento de cadastro e da juntada dos documentos da parte, para que esta tenha acesso ao
sistema, é necessário o cadastro de um endereço de e-mail válido para recebimento das senhas.
Clique no link "Inserir" da respectiva parte.

Busca de Órgão/Entidade: caso não tenha o número do CNPJ do órgão, ou não o tenha encontrado após informar o respectivo
CNPJ, é possível fazer uma busca pelo nome do órgão, informando um termo para a respectiva busca.

Verifique se o órgão está na lista de resultados da busca. Em caso afirmativo, selecione-o, clique em "Confirmar" e em
seguida em "Cadastrar". Em caso negativo, tente utilizar outros termos para a pesquisa.

Clique em "Confirmar" novamente caso as informações das partes estejam corretas. Para excluir uma parte já incluída, marque o respectivo
botão de seleção localizado à direita do representado e clique em "Excluir".

Passo 4 - Inserir documentos
Os documentos que compõem a petição inicial (exemplo: petição, contrato social, etc) do processo devem ser anexadas neste momento.

Selecione uma Descrição do arquivo para identificar o tipo de arquivo a ser inserido. Caso selecione a opção "Outros", o usuário
deverá fornecer uma descrição textual na caixa ao lado.
Os procedimentos para inclusão dos documentos podem ser vistos em Inserir documentos.

Após a inserção de todos os documentos necessários, o usuário deve clicar em "Concluir".
Passo 5 - Confirmar cadastramento
Neste último passo o sistema exibe as informações definidas nos passos anteriores para que o usuário possa conferir as informações para
o efetivo cadastro do processo no sistema. Caso as informações estejam corretas, clique em "Confirmar".

Assim que for confirmado, o processo será automaticamente autuado recebendo um número de identificação. O sistema irá gerar uma
página de protocolo de autuação.

↑ Topo

Dados do Processo.
Página do Processo
Informações sobre o Processo

Além do número do processo, localizado na parte superior, a página do processo apresenta as seguintes seções:
(1) Informação das partes: nome, número de documento, endereço e advogado quando for o caso;
(2) Dados do processo: assunto, classe, data de autuação, etc;
(3) "Navegar pelo Processo": permite a visualização sequencial dos eventos/movimentações e documentos do processo (veja
abaixo);
(4) Eventos do processo: permite a visualização e acesso rápido aos eventos/movimentações realizados no processo e
documentos associados;
(5) Arquivos: o ícone "Mostrar/Ocultar arquivo" indica que existe(m) arquivo(s) associado(s) à movimentação.
Clique no ícone para visualizar/esconder a lista;
Clique no nome do arquivo para visualizá-lo.

Navegar pelo Processo

(1) Listagem: Eventos/movimentações e documentos em ordem cronológia crescente.
(2) Painel de leitura: exibe o conteúdo do item ativo na listagem.
Para navegar:
Clique nas setas de navegação "<" e ">" localizadas na parte superior para avançar/retroceder um item;
Clique diretamente no item da listagem que deseja visualizar.
↑ Topo

Peticionar Juntar .
Peticionar
Para peticionar, o usuário deve:
Inserir um ou mais documentos (veja procedimentos em "Inserir Documentos") informando as repectivas descrições;

Informar o tipo de peticionamento que está realizando e clicar em "Concluir".

↑ Topo

Inserir Documentos .
Objetivo:
Permite anexar documentos (petições, justificativas, despachos, etc) a um processo.
O sistema exige que todo o conteúdo a ser juntado em um processo seja assinado digitalmente, garantindo sua autenticidade, integridade e
irretratabilidade (não repúdio).

Procedimentos:
Para se inserir um documento, siga os seguintes passos:

1. Selecione o tipo de documento.
Deve-se selecionar o tipo de arquivo clicando na "Descrição do arquivo" do item "Inserir Documentos".
Caso seja selecionada a descrição "Outros", obrigatoriamente deve-se colocar uma especificação no campo ao lado.
2. Anexe o documento optando por uma das 2 maneiras descritas abaixo:
Anexar arquivo PDF pesquisável.
Os arquivos a serem enviados devem ter as seguintes características:
Formato: PDF

Formato: PDF
Tamanho máximo: 3MB (megabytes)
Clique no botão [Assinar Arq...].
Será aberta uma janela para que se selecione um arquivo e este seja assinado digitalmente.
Após a assinatura, clique no botão [Concluir].
Anexar arquivo assinado.
Os arquivos que já foram assinados utilizando-se um aplicativo de assinatura externa (veja o link "Outros Programas"
disponível na página inicial do e-TCESP) podem ser carregados utilizando-se esta opção.
Clique no botão [Selecionar arquivo...] e escolha um arquivo com as seguintes características:
Arquivo PDF pesquisável assinado
Formato: P7S
Tamanho máximo 3MB (megabytes)
Clique no botão [Inserir].
OBS. Caso você necessite inserir diversos arquivos
clique no botão [Upload Múltiplo de Arquivos Assinados];
siga as instruções do passo 1-Seleção do tipo de documento e clique no botão [Inserir];
clique no botão [Adicionar], selecionando todos os arquivos necessários, seguindo as mesmas
características do item "Anexar arquivo assinado" e em seguida no [Concluir].

3. Após a carga do conteúdo utilizando-se uma das opções acima:
Para inserir mais um arquivo: refaça o procedimento a partir do item 1;
Para finalizar clique em [Concluir]
↑ Topo

Assinatura digital de documentos .
Objetivo
A assinatura digital tem por objetivo garantir a validade legal dos documentos cadastrados no processo eletrônico. Ela deverá ser realizada
com certificados digitais do tipo A3 emitida por uma Autoridade Certificadora do sistema ICP-Brasil.

Procedimento
Passo 1 - Iniciar a assinatura digital
Durante o processo de Inserir documentos, clicar em "Assinar" / "Assinar Arquivo" para iniciar a assinatura digital.

Passo 2 - Permitir a execução do Applet Java
O sistema emitirá avisos de segurança e bloqueio, solicitando uma confirmação do usuário em ambos os casos para prosseguir com a
assinatura.
Aviso de Segurança:
O sistema informará que não é possível verificar a assinatura digital do aplicativo
br.gov.sp.tce.gui.assinador.AssinadorInternoUI;
O usuário deverá autorizar a execução do aplicativo clicando em "Executar".
Dica: marque a opção "Confiar sempre no conteúdo deste editor", para que esta janela não seja mais exibida nesta página.

Aviso de Bloqueio:
O sistema informará que o Java encontrou componentes do aplicativo br.gov.sp.tce.gui.assinador.AssinadorInternoUI que
poderiam indicar um problema de segurança;
O usuário deverá impedir o bloqueio do aplicativo clicando em "Não".
Caso o usuário responda "Sim" neste momento, o navegador não irá mais permitir que o aplicativo seja executado na
sessão. Para resolver isto é necessário fechar TODAS as janelas do navegador em uso e reiniciá-lo.
Lembre-se: "Aviso com Cadeado" responda "Não".

Passo 3 - Assinar
Arquivos PDF pesquisável:

Clique em "Adicionar" para buscar os arquivos PDF pesquisável que serão assinados;
Caso ainda não o tenha feito, conecte seu Token ou Smartcard com leitor ao seu computador, e clique em "Atualizar";
Selecione seu certificado na caixa de seleção abaixo de "Ou selecione seu Certificado Digital em Token/Smartcard:"
Clique em "Assinar";
Informe sua senha PIN;
Clique em "Concluir" para finalizar a assinatura;
Aguarde enquanto o(s) arquivo(s) é(são) enviado(s) ao servidor.
↑ Topo
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